
Opgave 94 -antwoord 
 

 
Vraag ACC 94 De aanpak 

 
♠ A 10 
♥ H 4 3 2 
♦ A H V 
♣ B 4 3 2 
 
♠ H V B 9 8 7 West  Noord Oost  Zuid 
♥ -     1SA  2♥  4♠ 
♦ B 10 9 8  pas  pas  pas 
♣ V 7 6    
 
West komt uit met ♥V, dummy ♥H, oost ♥A. Je troeft die slag af met ♠7. 
 
De tweede slag speel je ♠8 naar ♠A.  

Oost bekent niet, hij speelt een harten bij. West begon dus met 
alle (vijf) ontbrekende schoppen. 
 

Hoe ga je met dit ‘nieuwtje’ om? 
a. Ik speel nog vier keer troef.     = 10 punten 
b. De 3e slag troef ik een harten, dan ♠9 naar ♠10 en troef ik nog een harten. 
          = 3 punten 
c. De 3e slag speel ik ruiten.      = 3 punten 
d. De 3e slag speel ik ♣2 naar ♣A, dan ♣6 naar ♣V.  = 3 punten 
 

 
Speel na ♠A ♠10, neem die over met zuids ♠H en haal alle (vijf) troeven van 
west op (speelwijze a). Dummy kan de drie laatste schoppenslagen niet 
bekennen. Laat hem in die drie slagen zijn drie hoge ruiten opruimen!  
 
Na de laatste schoppenslag heb jij geen schoppen meer, maar die van west zijn 
ook op. 
Je vier ruiten in de hand zijn nu het hoogst. ♦AHV liet je immers in de vorige 
drie slagen al vertrekken. Met de eerste zes schoppenslagen en dit 
ruitenkwartet stel je je 4♠-contract veilig. 
 
Het gevaar van niet alle troeven ophalen (speelwijze b, c en d), is dat west een 
troefslag maakt. En dan ga je zeer waarschijnlijk – en geheel onnodig – de 
bietenbrug op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACC-ontvanger Herman Brouwer gaf een uitstekend vervolg aan speelwijze d. Zo 
uitstekend dat we de score hebben verdubbeld naar 10 punten! 
 
De vraag met mijn antwoord: 

 
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 van 5 naar 10 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… 

 
Ik geef Herman het woord: 

Op vraagstuk 93B (uit je prachtige reeks, waarvoor complimenten) wil ik 
graag reageren. 
 
Zie ik het fout, als ik denk, dat je in slag 2 een eenmalige 50% kans op een 
overslag krijgt door harten naar de vrouw te spelen, nu je nog in alle kleuren 
gedekt bent? Zelfs als de tegenpartij niet vervolgt in schoppen maar listig in 
klaver, heb je via ♦2 een oversteek om ♠A alsnog te maken (als de 
tegenpartij niet zo onaardig is om de ruiten 4-0 verdeeld te hebben). 
Verdient dus keuzemogelijkheid d niet de 10 pnt? 
Als ik de essentie over het hoofd zie, hoor ik het graag. 
Geniet van deze zonnige dag (in Winterswijk straalt tenminste de zon in een 
wolkenloze hemel)! 
 
Met vriendelijke groet, 
Herman Brouwer 

 

Zeker als je dit spel speelt in een parenwedstrijd, heeft Herman helemaal gelijk!   
 


