
 
Opgave 60 - antwoord 
 
 
De vorige vraag (ACC 60) 

Zuid gever / allen kwetsbaar 
 
Contract: 3SA door zuid 
 
Aan tafel 1 pasten OW; aan tafel 2 volgde west met 1♠. 

 
♠ 6 3  
♥ V B 9 
♦ A 10 8 3 
♣ A V 7 2 

  
♠ A B 2 
♥ H 10 8 2 
♦ H 7 
♣ H 10 5 3  
 

West komt uit met ♠10; oost speelt ♠V bij.  
 
Wat doe je als leider in de eerste slag? 
a. Aan tafel 1 én tafel 2 win ik de uitkomst met ♠A               = 5 punten 
b. Aan tafel 1 win ik de uitkomst met ♠A, aan tafel 2 duik ik  = 0 punten 
c. Aan tafel 2 win ik de uitkomst met ♠A, aan tafel 1 duik ik  = 10 punten 
d. Aan tafel 1 en tafel 2 duik ik de uitkomst                          = 5 punten 

 
 
OW hebben samen 13 punten. Na de ♠V van oost blijven er nog 11 over.  
Als west volgde met 1♠ (tafel 2), mag je ervan uitgaan dat west minimaal een 
vijfkaart schoppen heeft én ♥A. Als west met een 5-kaart schoppen niet 

volgde met 1♠, zal ♥A met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bij 
oost logeren. 
 
Daarom duik je tweemaal schoppen als west paste (tafel 1). Als oost dan na 
de derde schoppenslag met ♥A aan slag komt, heeft hij geen schoppen meer bij 
een 5-3-zitsel. Wel bij een 4-4-zitsel, maar dan maken OW hoogstens drie 
schoppenslagen. 
Met ♥A bij west kun je de schoppenuitkomst wél meteen arresteren. 
Omdat west met 1♠ vertelde’ dat hij ♥A moet hebben, zit jouw ♠B veilig in de 
achterhand! 
 
 
Ook goed om even in te gaan op de behandeling van de klaveren. 
 

♣ A V 7 2 

  
♣ H 10 5 3  
 



Met de ontbrekende klaveren 3-2 kun je dat niet verkeerd doen. Alle 
klaveren vallen dan onder jouw ♣AHV. 
 
Met de klaveren 4-1 of 5-0 bij west kun je het niet goed doen. Dan win je 
niet meer dan drie klaverenslagen. Alleen als west zo vriendelijk is klaveren in 
te spelen, haal je een klavertje vier. 
 
Met de klaveren 4-1 of 5-0 bij oost kun je het verkeerd doen. Je verliest 
dan een klaverenslag als je ♣H in de eerste of tweede slag speelt. Begin je met 
♣AV, dan zie je west niet bekennen, waardoor je veilig vanuit noord naar ♣H10 
kunt spelen. 

 


