
Opgave 64 - antwoord 
 

 
De vorige vraag (ACC 64) 

 
Speelfiguur a Speelfiguur b Speelfiguur c Speelfiguur d 

♣ A B 10 9 
 
♣ 4 3 2 

♣ A B 9 
 
♣ 4 3 2  

♣ A H B 5 4 
 
♣ 3 2  

♣ A H B 10 9 
 
♣ 3 2 

 

In de bijkleuren zijn in beide handen voldoende entrees om deze klaveren 

optimaal te spelen. 

 

Je wilt zoveel mogelijk klaverenslagen maken. 
Welke stelling is correct? 
 
a. In drie speelfiguren moet je beginnen met ♣2 naar ♣9 = 10 punten 
b. In twee speelfiguren moet je beginnen met ♣2 naar ♣9  = 6 punten 
c. In drie speelfiguren moet je beginnen met ♣A                = 3 punten 
d. In twee speelfiguren moet je beginnen met ♣A              = 6 punten 
e. In vier speelfiguren moet je beginnen met ♣2 naar ♣B   = 0 punten 
f. In drie speelfiguren moet je beginnen met ♣2 naar ♣B   = 3 punten 

 
Speelfiguur a 

Speel ♣2 naar ♣9, dan win je drie slagen als west ♣H, ♣V of beide 
honneurs heeft.  

Speelfiguur b 

Speel ♣2 naar ♣9, dan win je twee slagen met ♣H10, ♣V10 of ♣HV10 bij 
west. Gaat alleen mis met ♣10 bij oost. De kans op precies ♣HV bij west 
is kleiner dan op H10, V10 of HV10 bij west. 

Speelfiguur c 

Sla ♣A, en speel later ♣2 naar ♣B. Levert een extra slag op met ♣V bij 
west, met een kleine gratis extra kans op ♣V-sec bij oost door eerst ♣A te 
slaan. 

Speelfiguur d 

Speel ♣2 naar ♣9. Dat gaat ook goed met ♣Vxxx bij west. Dankzij ♣10 
en ♣9 in de noordhand geef je ook met ♣Vxxx bij west geen slag af als je 
vanuit zuid twee keer op ♣V snijdt. De kans dat ♣V bij de 4-kaart zit, is 
vier keer groter dan de kans op ♣V-sec bij oost. Nadeel van eerst ♣A 
slaan is dat je dan maar één keer over west kunt snijden. Daar weegt de 
vier keer kleinere kans op ♣V-sec bij oost niet tegenop. 
 

Samenvattend: a is het enige goede antwoord.     


