Oefening:

Snits en aanverwante speelfiguren

Hoe speelt u de onderstaande combinaties?
(U heeft voldoende entrees in beide handen.)
Noord

Zuid

(1)

AVB9

765

(2)

T842

HB93

(3)

AVT5

843

(4)

V43

A972

(5)

AH98

BT54

(6)

AH98

BT543

(7)

865

AB93

(8)

873

HV65

Als de heer vóór AVB9 zit, dan kunt u de heer vangen.
Speel eerst de 5 naar de Boer. Als de Boer houdt, dan is het
belangrijk dat u oversteekt naar Zuid en vanuit Zuid de 6
naar de Vrouw speelt.
De Aas geeft u altijd af, maar als de Vrouw vóór HB93 zit
dan kunt u de vouw vangen. Speel de T vanuit Noord. Als
de T houdt dan kunt u de 2 naar de Boer spelen. Als de T
door de tegenstanders met de Aas gepakt wordt, dan is het
belangrijk dat u oversteekt naar Noord en de 2 naar de Boer
speelt.
U moet vanuit Zuid de 3 naar de T spelen, daarna moet u
oversteken naar Zuid en de 4 naar de Vrouw spelen. U haalt
een extra slag als de Heer of de Boer vóór AVT5 zit. De
kans hierop is maar liefst 75%.
In dit voorbeeld is er geen snitpositie. Speel vanuit Zuid de
Aas en daarna de 2 richting de Vrouw van Noord. Als de
Heer vóór V43 zit dan haalt u op deze manier een extra
slag.
Als de Vrouw vóór AH98 zit, dan kunt u de Vouw vangen.
Speel vanuit Zuid de Boer voor en als die houdt dan speelt
u de T.
Als u in een soort ( meestal is dat troef ) 9 kaarten bezit met
daarbij de Aas en de Heer, dan is de grootste kans om alle
slagen te halen het spelen van de Aas en Heer en hopen dat
de Vouw valt.
In dit voorbeeld moet u hopen dat de T vóór AB93 zit en
als bovendien de Heer of de Vouw vóór AB93 zit, dan haalt
u een extra slag als u begint met de 5 vanuit Noord naar de
9 van Zuid. Als u weer aan slag bent, dan steekt u over naar
Noord en speelt u de 6 naar de Boer van Zuid.
U moet hopen dat de Aas vóór HV65 van Zuid zit. Speel
vanuit Noord eerst de 3 naar HV65 van Zuid. Het is
belangrijk dat u daarna oversteekt naar Noord en de 7
richting Zuid speelt. Op deze manier haalt u 2 slagen in
deze kleur als de Aas vóór HV65 van Zuid zit.

(9)

T93

(10) A B 8 5

V872

V932

U moet hopen dat de Boer vóór V872 zit. Speel vanuit
Noord de T naar V872 van Zuid en leg in Zuid de 2. Als de
T niet gepakt wordt met de Boer, dan steekt u zodra u aan
slag bent over naar Noord en u laat de 9 doorlopen.
Overigens valt u deze kleur liever niet aan, dat laat u graag
over aan de tegenstander.
De moeilijkste.
U moet hopen dat Hx vóór AB85 zit. U speelt de 2 vanuit
Zuid naar de Boer van Noord. Als de Boer houdt Slaat u
daarna de Aas omdat er niets meer te snijden is. Als Hx
inderdaad vóór AB85 zit, dan haalt u op deze manier maar
liefst 4 slagen in dit soort.

