
Opgave 123 - antwoord 
 

 

Vraag ACC 123-1 6SA-contract - Speelplan 

 
Parenwedstrijd met percentages 

 

♠ H V 4 3 2 

♥ A 2 

♦ A H B 3 2 

♣ H 

  
♠ 5 

♥ H V 3 

♦ 6 5 4 

♣ A V B 8 7 6 

 

Na enig aftasten – en met passende tegenstanders – ben je uiteindelijk leider in een zeer ge-

zond 6SA-contract. 

 

West komt uit met ♥B. 

 

Hoe probeer je dit contract thuis te brengen? 

a. Ik win de uitkomst met ♥A en speel dan ♣H en ♠H. 

b. Ik win de uitkomst met ♥A, dan ♣H overnemen met ♣A en ♦4 naar ♦B. 

c. Ik win de uitkomst met ♥H, dan ♠5 naar ♠H. 

d. Ik win de uitkomst met ♥H, dan ♦4 naar ♦B. 

 
Zelfs in een parenwedstrijd riskeer je geen downslag als je daarmee je slemcontract in de waagschaal 

stelt. Heb je toch nog twijfels, bedenk dan dat dit een redelijk scherp slemcontract is. Een deel van 

het veld zal dat niet hebben uitgeboden en van de paren die dat wel deden, kan een deel in 6♦ zitten, 

dat met een overslag minder oplevert dan 6SA precies gemaakt!  

 

En zekerheid héb je als je de uitkomst wint met ♥A, ♣H speelt en dan ♠H of ♠V (speelwijze a). De 

uitkomst winnen met ♥A is van levensbelang, om na ♠A van OW naar zuid te kunnen oversteken 

voor de klaverenslagen. Win je de uitkomst met ♥H of ♥V, dan kun je de zes klaverenslagen 

vergeten…  

 

Speelwijze a: 5 punten; b: 3 punten (kán goed uitpakken); c en d: 0 punten. 

  



 

 

Vraag ACC 123-2 – 6♣-contract – Speelplan 

 
♠ 4 3 2 

♥ A B 

♦ H B 

♣ H B 9 7 5 3  

  
♠ A V 5 

♥ 4 

♦ A 3 2 

♣ A V 10 8 6 4 

 

Tegen jouw 6♣-contract start west met ♥H. 

Hoe was je dit slemvarken? 

 

Ik win de uitkomst met ♥A, haal in slag 2 ‘alle’ troeven op en speel dan: 

a. ♠2 naar ♠V    = 3 punten 

b. ♦2 naar ♦B    = 2 punten 

c. ♦H; ♦B naar ♦A; ♦3 getroefd            = 5 punten 

d. ♥B en speel uit de hand ♠5 bij           = 0 punten 

e. Ik duik de uitkomst   = 1 punt 

 
Het is een uitstekend plan om west met ♥V aan slag te brengen. Jij ruimt op die slag je ‘vaste’ 

verlieskaart ♠5 op en je laat west met zijn terugspel jou een extra slag brengen. 

 

Dat moet echter wel gebeuren op een moment dat west niets anders kan doen dan jou met zijn 

terugspel een slag brengen.  

 

Als je meteen na het troefophalen west met ♥V aan slag brengt, is dat te vroeg. Want als hij dán 

ruiten terugspeelt, ben je opeens afhankelijk van een goed zittende ♠H! 

 

Daarom moet je - na één keer troeftrekken - ♦H en ♦A spelen en de 3e ruiten troeven. Pas dán is het 

moment gekomen om ♥B voor te spelen, ♠5 op te ruimen en west zijn slag met ♥V te gunnen. 

 

Als west nu kiest voor ruitenterugspel, is dat in de dubbele renonce. Dan laat je dummy troeven en 

speel je uit je hand ♠V bij. Succes verzekerd! 

 


