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Tafelopdrachten 2 - De verbinding extra oefeningen (Uitwerkingen)
1.

2.

3.

4.

Tegen 3SA ben je met 3 uitgekomen, door zuid met V genomen. De leider speelt V na en die neem je natuurlijk
niet. Je bedoeling is om de verbinding tussen de hand van de leider en de dummy te verbreken door de aas 2 of 3 keer
op te houden.
Je bent oost en zuid speelt 3SA. West komt uit met B. De leider neemt H en speelt 9; west 2, in dummy wordt
7 gelegd. Je denkt misschien dat je V kunt nemen, omdat je ook A hebt. Verkeerd gedacht. Stel dat je speelt en 
speelt. De leider kent dan verder geen problemen: hij speelt de ruitenkleur vrij met H nog als entree. En als je V
ophoudt? Dan is 3SA kansloos. In noord ontbreken de entrees om de  vrij te spelen en te benutten. En zuid maakt
maar één ruitenslag in plaats van drie.
Hoe verbreek je de communicatie tussen noord en zuid met uitkomst west 2 door partner oost genomen met H
(zuid 9)? Oost speelt 10 nja, zuid V. Neem je met A?
Eerst een andere vraag: “Wie heeft B? Die kaart zit zeker bij zuid: je kunt oost taxeren op H105 en zuid op VB9.
Je moet A niet nemen! Dan gaat 3SA down. Oost komt nog aan slag met bv H en speelt dan een kleine . Nu je de
verbinding in tact hebt gehouden, maak je nog drie hartenslagen.
Hoe verbreek je de communicatie tussen noord en zuid met uitkomst west met 8, noord V en oost?
H natuurlijk, zeg je. Of niet? Als je H neemt, doe je wat 99 van de 100 spelers zullen doen. Maar als je goed
nadenkt zal je inzien dat H moet worden opgehouden. Als je V neemt met H vernietig je de verbinding tussen
west en oost, want je hebt in de oosthand verder geen enrtrees. Je moet op V een aanmoedigingssignaal geven. West
zal aan slag komen en weer schoppen spelen. Als west weer aan slag komt zorgt een 3 e schoppenronde voor drie
schoppenslagen, waarmee 3SA down is.
Als je in slag 1 klakkeloos H hebt gespeeld zal je misschien nog tegensputteren dat de leider Bx zou kunnen
hebben: het ophouden kost dan een slag. Nee, de leider heeft vermoedelijk drie schoppen. Hij heeft wetend dat noord
een 5-0kaart harten heeft, op 3SA gepast.
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