
Opgave 93 - antwoord 

 

 

De juiste opruimacties 
 

Vraag ACC 93 A 

Je speelt 4♥. West speelt ♠H voor. 
 

♠ A 3 2    
♥ 6 5 4 3      
♦ 4 3 2 
♣ A H 6  

  
♠ -     
♥ V B 10 9 8 7 
♦ A H B 
♣ 5 4 3 2 
 
Voor welke eerste actie kies je? 
a.  Ik laat dummy ♠2 bijspelen       = 5 ptn. 
b.  Ik laat dummy ♠A bijspelen, ruim ♦B op en trek troef   = 10 ptn. 
c.  Ik laat dummy ♠A bijspelen, ruim een klavertje op en trek troef = 0 ptn. 
d.  Ik laat dummy ♠A bijspelen en speel dan ♦2 naar ♦B   = 5 ptn. 

 
Win de uitkomst met ♠A en ruim ♦B op. Speel dan de harten (speelwijze b). Zelfs als 
de ontbrekende harten op één hand zitten, houd je in dummy één troef over 
waardoor je maar één klaverenslag kunt verliezen; zuids 4e klaveren troef je in 
dummy.  
 
Als je in plaats van ♦B een klavertje in de versnipperaar schuift (speelwijze c), verlies 
je ook maar één klaverenslag, maar je loopt ook 50% risico op een ruitenverliezer. En 
dat is met de twee zekere hartenverliezers te veel van het slechte. 

 
Tip van Carolien: 

Probeer – als je voldoende troeven hebt – om een zijkleur met evenveel kaarten 
in je hand en dummy, ‘ongelijk’ te maken. Dus in dit spel de ruiten van 3-3 
naar 3-2. Dan kun je daarna de laatste kaart in die kleur in de andere hand 
troeven. 
 
 
 
 

 
 
  



Vraag ACC 93 B 

♠ A H 
♥ 4 3 2 
♦ 6 5 4 3 
♣ 6 5 4 3 

  
♠ 2 
♥ A V 6 5 
♦ A H V B 2 
♣ A 8 7 
 

Tegen jouw 3SA-contract start west met ♠V. Hoe begint jouw speelplan? 
a.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♥5 op = 10 punten 
b.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♦2 op  = 0 punten 
c.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♣7 op         = 8 punten 
d.  Ik speel na ♠A ♥2 naar ♥V   = 5 punten 
e.  Ik speel na ♠A ♣3 naar ♣7   = 2 punten 

 
♦2 is de vaste vijfde slag in ruiten en daarmee je negende slag. Wat je ook 
opruimt: nooit ♦2!!! 
 
Speelwijzen c, d en e scoren vooral hoog omdat het opruimen van de vaste 
ruitenslag écht een ernstige kijkvergissing is. 
 
Waarschijnlijk zetten OW de schoppenaanval voort, dus ♠H zul je – dankzij OW 
– toch wel winnen… 
 
 
 
  

  



Vraag ACC 93 C 

 

Je speelt 3SA. Ook deze westelijke tegenstander kiest voor de ♠H-uitkomst. 
 
♠ A 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ H V B 10 9 8 
♣ 6 

  
♠ 4 
♥ A H 6 5 
♦ A 
♣ H V B 10 9 8 7 
 
Je westelijke tegenstander kiest voor de ♠H-uitkomst. Hoe ga je daarmee 
om? 
Ik duik de uitkomst; als west schoppen vervolgt laat ik dummy ♠A leggen en: 

a.  speel ik ♥5 bij = 0 punten 
b.  speel ik ♦A bij  = 10 punten 
c.  speel ik ♣7 bij  = 0 punten 

Ik win de uitkomst met ♠A en speel dan: 
d.  ruiten   = 0 punten 
e.  klaveren  = 0 punten 

 
Duik de uitkomst, win het schoppenvervolg met ♠A en ruim ♦A op 
(speelwijze b)! Daarmee verhef je dummy’s ruiten tot zes slagen. Met ♠A en 
♥AH is je contract dan binnen. 
 
Doordat je de eerste slag dummy ♠2 laat bijspelen, verzeker je je van negen 
slagen, ook als west niet met schoppen doorgaat. 
 
• Stel dat west de tweede slag voor harten kiest: 

Dan win je die slag met ♥A en speel je ♦A en klaveren. 
• Ook als west de tweede slag voor ruiten kiest, heb je geen probleem; dan 

gun je OW daarna meteen een klaverenslag. 
• En als west voor klaveren kiest is eveneens je 3SA-bedje gespreid. 

 
Win je de eerste slag met ♠A, dan is je schoppencontrole van tafel. Zodra OW 
aan slag komen, mag je driemaal raden in welke kleur ze je de das om zullen 
doen… 

 
De subvraag in de Overpeinzing: hoe speel je als west niet met schoppen was 
uitgekomen, maar met ruiten? 
Dan win je twaalf slagen door na ♦A meteen klaveren te spelen. 

 
 


