
Opgave 92 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 92 De beste reactie 

 

Oost is leider in een 7SA-contract. 
 
Jij komt uit met ♠H. Nadat dummy west zijn kaarten open op tafel legt, doet 
leider oost dat ook, met de woorden:  
‘Ik claim het spel, alle slagen liggen voor het oprapen.’ 

 
Dummy west     Leider oost 

♠ A 7 6      ♠ 2 
♥ 7 6       ♥ A H V 5 
♦ 7 6       ♦ A H V 5 
♣ A V 7 6 4 2     ♣ H 10 8 5 
   Jouw zuidhand 

♠ H V B 10 
♥ 4 3 2 
♦ 10 9 8 
♣ B 9 3 
 

Welke reactie staat het dichtst bij die van jou? 

a. Akkoord = 0 punten 
b. Akkoord, mooi uitgeboden = 3 punten 
c. Ik kan dat niet zo goed overzien; laten we het even spelen = 7 punten 
d. Ziet er mooi uit; ik vind het wel fijn als de WL even meekijkt = 10 punten 

 

Inderdaad liggen voor de leider dertien slagen voor het oprapen. Maar dan zal 
hij uiterst zuinig moeten zijn op ♣5! Doet oost dat niet, dan wint hij  
– ongewild – de vierde klaverenslag in zijn oostelijke hand. Wests laatste twee 
klaveren zijn dan opeens onbereikbaar. 
 
Als je tafelgenoten op jouw verzoek het spel spelen, is de kans groot dat 
claimer oost dat met extra zorg zal doen: je vraagt dat immers niet voor niets.  
 
Goed mogelijk dat hij daardoor opeens ziet dat de klaveren blokkeren als hij ♣5 
vóór de vierde klaverenslag speelt. Hij zal dan ♣H spelen, met ♣10 oversteken 
naar ♣A en op ♣V zijn ♣8 bijspelen. Dan alleen kan west met ♣6 aan slag 
blijven en de laatste twee klaveren maken. 
 
De uitgenodigde WL moet vaststellen hoeveel slagen de claimer wint, uitgaand 
van zorgeloos spel. Die zal dus na ♣H – zorgeloos – met ♣5 oversteken naar 
♣A, met als resultaat dat oost de vierde klaverenslag wint en daardoor -2 gaat… 
 
Moet jij je dan schuldig voelen, omdat je de WL uitnodigde? Natuurlijk niet, 
want zonder claim had oost die fout ook gemaakt. En je sluit uit dat oost 
dankzij zijn claim 7SA C wil noteren. 

 


