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Vraagstuk ACC 96 Overpeinzing 

 

♠ 3 2 
♥ A V B 10 
♦ A H V B 10 
♣ 3 2 

   Noord  Zuid  

♠ A H V 10 4 1♦   1♠ 
♥ 5   2♥   4SA (azenvraag) 
♦ 3 2   5♥ (2 azen) 7SA 
♣ A H V 5 4 
 
West komt uit met ♥2. Op jouw vraag aan oost wat de boodschap is van deze 
uitkomst, antwoordt oost: ‘Een uitkomst met een lage kaart tegen een SA-
contract belooft minstens één plaatje.’ 
 
Voor welke eerste slagen kies jij als leider zuid? 
a. Ik laat dummy ♥V leggen, als oost ♥H legt heb ik pech. 
b. Ik laat dummy ♥V leggen, als oost ♥H legt nodig ik de WL uit. 
c. Ik laat dummy ♥A leggen, dan draai ik alle ruiten af. 
d. Ik laat dummy ♥A leggen, dan sla ik ♠AHV, ♣AHV en dan alle ruiten. 
e. Ik laat dummy ♥A leggen, dan sla ik ♠A, ♣AHV en dan alle ruiten. 

 
Je speelt een SA-contract, dus telde je je vaste slagen voordat je ook maar 
nadacht over de door dummy bij te spelen kaart! 
 
Ik durf er een goede wijn op te zetten dat ook jij twaalf vaste slagen telde: 
♠AHV, ♥A, ♦AHVB10 en ♣AHV. 
 
Als west inderdaad ♥H in handen heeft, ben je binnen als je dummy ♥V laat 
bijspelen, want dan is deze rode dame goed voor de 13e slag. Stel dat je snijdt 
op ♥H, en oost wint die slag met die rooie vent, is zijn uitleg dan niet 
misleidend? Want met wat hij op tafel ziet liggen, en ♥H in zijn handen, weet hij 
dat zijn partner geen plaatje in harten kan hebben. 
 
Een ander dilemma kan de snit op ♠B zijn: ♠2 naar ♠10. Met ♠B bij oost wint 
♠10 dan de 13e slag. 
 
In plaats van snijden (♥H/♠B) kun je ook ♣AHV en ♠AHV gewoon slaan. Met de 
klaveren en/of schoppen 3-3 (of ♠Bx bij oost of west) kun je dan zelfs méér dan 
dertien slagen maken . 
 
En de vraag is: welke speelwijze geeft de grootste kans op dertien slagen? 

 


