
Opgave 139 - antwoord 

 

 

Mijn keuzes 
 

Vraagstuk ACC 139-1 Noord gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 3SA*  pas  ??  ♠ A 9 8 7 6 
♥ 4 3 2 
♦ A H 8 7 6 
♣ - 
 

*3SA: partner noord belooft met deze opening een dichte zevenkaart in een 
lage kleur, zonder belangrijk plaatje in een bijkleur. 
 
Welk biedkaartje kies jij? 
a. pas = 0 punten 
b. 4♣  = 2 punten 
c. 4♦  = 0 punten 
d. 4♠  = 0 punten 
e. 5♣  = 1 punt, partner kán heel toevallig ♦V meenemen…  
 

Als je ook maar één klavertje had meegebracht, zou je mee ‘gambelen’ en 
passen. Maar zónder klaveren is het vrijwel zeker dat partners zeven 
klaverenslagen onbereikbaar zijn in een SA-contract. Partner zal jouw 4♣ beslist 
zien als een redding tegen een vrijwel kansloos 3SA-contract. 4 in een andere 
kleur wordt meestal gebruikt als een sterk bod dat een manche of slem niet 
uitsluit. 

 
  



 

Vraagstuk ACC 139-2 Noord gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid   
  pas  pas  1♣ 
doublet pas  1♥  pas 
3♥  pas  4♥  pas 
pas  pas 

 
   Jouw zuidhand 

♠ H B 10 8 
♥ A H 6 
♦ B 9 8 
♣ B 10 5 
 

Voor welke uitkomstkleur kies je? 
a. schoppen = 0 punten 
b. harten  = 2 punten 
c. ruiten  = 0 punten 
d. klaveren  = 1 punt 
 

Een doublet belooft in de regel minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren. 
Zelfs na een 1♣-opening met een mogelijke 2-kaart in klaveren is de kans 
daardoor vrij groot dat de doubleerder kort is in klaveren. En in een 
troefcontract met weinig kaarten in een kleur, dreigen aftroevers. 
Omdat je geen bijkleur hebt met aansluitende honneurs, en geen partner die 
een kleur bood, is met deze zuidhand troefuitkomst het aantrekkelijkst 
(uitkomst b). 
 
 

 

  



 

Vraagstuk ACC 139-3 Zuid gever / OW kwetsbaar 
 

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

♠ H x       ♠ x x x x 
♠ V 4 3 
♥ H 5 4 
♦ A 5 4 
♣ A 6 5 4 
 

Na 1♣ - 1♠ - 1SA – 3SA ben jij de baas in 3SA. 
 

West start met ♦V. Hoe ga je daarmee om? 
 
a. Ik neem de uitkomst met ♦H en speel ♠2 naar ♠V  = 0 punten 
b. Ik neem de uitkomst met ♦H en speel ♣2 naar ♣A  = 0 punten 
c. Ik neem de uitkomst met ♦A en speel ♠3 naar ♠B   = 3 punten 
d. Ik neem de uitkomst met ♦A, speel ♠V voor en snijd op ♠H = 0 punten 
 

Met ♠H-derde bij west win je vier schoppenslagen als je vanuit zuid schoppen 
speelt en snijdt op ♠H. Het maakt dan niet uit of je ♠V voorspeelt of een kleine 
schoppen. Dummy’s laatste schoppen, ♠2, is dan immers de laatste en 
daardoor de ‘hoogste’ schoppen. 
 
Maar… met ♠H-tweede bij west - of ♠H-sec (!) - maak je alleen vier 
schoppenslagen als je vanuit zuid begint met een lage schoppen! Want 
dummy’s ♠2 is kansloos als oost in de vierde schoppenslag nog schoppen heeft. 
 
De juiste speelwijze: win de uitkomst in de hand met ♦A en speel ♠3 naar ♠B 
(speelwijze c). Als ♠B die slag wint, speel je ♥2 naar ♥H, en speel je ♠4 voor.  
• Met ♠H-tweede verschijnt ♠H. Die pak je met ♠A, dan ♠2 naar ♠V en – na 

♦4 naar ♦H – is dummy’s ♠10 goed voor de vierde schoppenslag. 
• Met ♠H-derde zal west opnieuw een lage schoppen bijspelen; die slag win je 

dan met ♠10. Je kunt dan alleen een vierde schoppenslag winnen als west 
begon met ♠Hxx, dus sla je ♠A en maak je ♠2 als de schoppen inderdaad 3-
3 vallen. 

 
 

 
  
 
 

  



 

Vraagstuk ACC 139-4 Noord gever, allen kwetsbaar 
 

♠ H V 
♥ A 5 4 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ A 3 2 

♥ 8 7 6    ♥ V B 10 9 
♠ A B 10 9 8 7 6 
♥ H 
♦ V 
♣ H 6 5 4  
 

Na 1♥ - 1♠ - 1SA - 4♠ speel jij als leider 4♠. 
 
West komt uit met ♦5, voor oost ♦A.  
Oost speelt ♦8 terug. Die troef je. 
Hoe speel je verder? 
 
a. Ik speel een kleine schoppen naar ♠V    = 0 punten 
b. Ik speel ♥H en dan een kleine schoppen naar ♠V  = 3 punten 
c. Ik speel ♥H en dan ♣4 naar ♣A     = 1 punt 
d. Ik speel meteen ♣4 naar ♣A     = 0 punten 
 

Het 4♠-contract zullen alle NZ-paren wel uitbieden en alle leiders met een 
vinger in hun neus maken. De echte strijd om de score wordt beslist door het 
aantal overslagen.  

En dat geldt uiteraard niet alleen voor dit contract, maar 

voor elk opgelegd contract!    
 
De kans op overslagen grijp je in dit spel als volgt: 
• Sla na je aftroever ♥H (1e hartenslag). 
• Speel een kleine schoppen naar ♠V (speelwijze b). 
• Sla ♥A (2e hartenslag) en ruim een klaveren op. 
• Troef een kleine harten (3e hartenslag). 
• Speel een kleine schoppen naar ♠H. 
• Troef een kleine harten (4e hartenslag, dummy heeft nu een vrije harten). 
• Haal de nog ontbrekende troef/troeven op. 
• Speel klaveren naar dummy’s ♣A. 
• Speel dummy’s laatste vrije harten en ruim nog een klavertje op. 
Alle overige slagen zijn voor jou: noteer 4♠+2! 

 


