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Nadat zuid twee keer zijn ruitenkleur heeft geboden, legt noord aan in 3SA. 
 
Stel dat oost uitkomt met hartenaas en daarna hartenvrouw speelt. Noord moet deze slag 
dan niet nemen. OW hebben dan geen communicatie meer in de hartenkleur. 
Als de leider vervolgens klaverenvrouw weet te vinden (niet waarschijnlijk nu oost over maar 
drie harten lijkt te beschikken en dus favoriet is voor lengte klaveren) heeft hij vier slagen in 
schoppen, een in harten, twee in ruiten (ogen dicht tijdens de snit) en vier in klaveren. Dat 
zijn elf slagen en een prima score (91,67%). 
Zonder snit in ruiten zien er tien slagen en scoor je nog maar een matige 50%, wat overigens 
nog ruim 3% hoger is dan ons gemiddelde in dit parenblok... 
 
Maar stel dat oost geen harten uitkomt maar klaveren. Aan de ene kant is dat prettig, omdat 
klaverenvrouw nu direct wordt gevonden, maar aan de andere kant heb je nu geen 
hartenslag. Omdat west niet aan slag mag komen (die speelt door de harten heen) moet je 
nog een beetje voorzichtig afspelen. 
 
Neem klaverenvrouw in je hand met het aas en speel een ruiten naar de vrouw. Als deze de 
slag houdt, steek je in een zwarte kleur over naar je hand en speel je de tweede ruiten. 
Verschijnt bij oost de heer, dan laat je de slag houden. Verschijnt er een andere ruiten, dan 
neem je het aas en speel je een derde ronde waarmee de kleur is hoog gespeeld en oost (de 
veilige hand) aan slag komt. Nu moet deze heel snel hartenaas oprapen, anders ziet hij deze 
niet meer terug. Deze speelwijze staat bekend onder de term 'avoidance play' omdat je 
voorkomt dat een bepaalde speler aan slag komt.  
 
In Nederland hebben we het gewoon over de veilige hand. Klinkt veel eenvoudiger, vooral 

als je het aan tafel ook nog ziet ☺. 

 



Op een aantal tafels speelden de leiders een ruiten naar de vrouw en daarna ook het aas. 
Op de derde ruitenronde kwam west aan slag en gooide noord een harten (!) weg, omdat elk 
andere kaart in een zwarte kleur een slag was. Daar hebben zij nu nog spijt van; hartenheer 
was nu niet meer beschermd en OW raapten vijf slagen in deze kleur op! 
Een terechte 8,33%.  Drie van dit soort spellen minder op een blok van zeven ronden x 28 
spellen en je hebt je zomaar gehandhaafd... 
 


