
Opgave 104 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 104 de juiste stelling   

 
Spel I                         Spel II 

 

♠ A V 2   ♠ V 2 
♥ A B 8 2   ♥ A V 2 
♦ A H 2   ♦ A H 2 
♣ H 3 2   ♣ H 5 4 3 2 

      
♠ H 4 3   ♠ A 10 3 
♥ H 9 4 3   ♥ H 4 3 
♦ V 4 3   ♦ V B 10 4 3 
♣ A V 4   ♣ A 6 
 
Twee spellen achter elkaar ben jij leider in 6SA! 
Beide westspelers kiezen voor de uitkomst van ♠6. 
 
In beide spellen zoek je naar de veiligste speelwijze voor de 12e slag. 
Welke stelling is correct? 

 
Stelling Spel I Spel II 

a. = 5 ptn  Sla ♥H, dan ♥3 naar ♥B Laat dummy ♠2 leggen 
b. = 0 ptn Sla ♥H, dan ♥3 naar ♥B Laat dummy ♠V leggen 
c. = 10 ptn Speel ♥3 naar ♥A, dan ♥2 naar ♥9 Laat dummy ♠2 leggen 
d. = 5 ptn Speel ♥3 naar ♥A, dan ♥2 naar ♥9 Laat dummy ♠V leggen 

 
Spel I 

Speel ♥3 naar ♥A. Als je dan ♥2 voorspeelt en oost speelt (weer) een lage 
harten bij, leg je ♥9. Die houdt als oost ook alle andere harten heeft. En 
als west wel die slag wint, hebben OW nog maar één harten. Wie die 
heeft, maakt niet uit. ♥H ‘vangt die liefdevol op’, waarna de laatste harten 
goed is voor de extra slag. 
Als oost niet bekent in de 2e slag, is er ook geen probleem. Dan win je de 
slag met ♥H en speel je ♥4 naar ♥B…  
Zelfs met álle harten bij west of oost win je altijd drie hartenslagen! 
 
♥H slaan en dan snijden op ♥V kán geen enkele extra hartenslag 
opleveren. Voor die speelwijze kies je als je geen enkele hartenslag mag 
verliezen of je contract al veilig is, maar je graag een overslag meepikt.  

 
Spel II 

Laat dummy laag bijspelen! Als oost dat ook doet, wint jouw ♠10 de 12e 
slag. Legt oost ♠B, dan neem je die over met ♠A en speel je ♠3 na. OW 
mogen hun ♠H maken, maar ook dan is jouw ♠10 goed voor de extra 
slag. 
Als oost ♠H legt, is het eveneens kat in ’t bakkie. Na jouw ♠A maakt 
dummy’s ♠V het feest compleet.   

 


