
Opgave 140 - antwoord 

 

 

Mijn vier aanpakken 
 

Vraag ACC 140-1 Mijn aanpak 

 

♠ A H   
♥ 3 2 
♦ A H B 2 
♣ 6 5 4 3 2 

  
♠ 3 2 
♥ A H 
♦ 6 5 4 3 
♣ A H V B 10 
 

Tegen jouw 7SA-contract start west met ♥V. 
Hoe speel je de ruitenkleur? 
 
a. Ik speel vanuit de hand ruiten naar ♦B = 1 punt 
b. Ik sla eerst ♦A, steek in een andere kleur over naar de hand en speel dan 

ruiten naar ♦B     = 2 punten 
c. Ik sla ♦AH en hoop dat ♦V valt   = 0 punten 
 

Om vier ruitenslagen te kúnnen maken, moeten de vijf ontbrekende ruiten 3-2 
zitten.  
 
♦AH slaan (speelwijze c) wint het van de snit op ♦V als oost precies ♦Vx heeft. 
De snit op ♦V levert vier ruitenslagen op met ♦Vx én ♦Vxx bij west. 
 
De snit op ♦V (speelwijze a en b) is dus kansrijker dan ♦AH slaan.  
 
Voor de snit ♦A slaan (speelwijze b) levert een extra slag op als oost ♦V-sec 
heeft. Vier ruitenslagen maken kun je dan vergeten, de vierde ruiten van west 
is immers beslist hoger dan jouw laatste ruiten. Maar het scheelt je wel een 
extra downslag. Daarom is speelwijze b goed voor de hoofdprijs.   
 
 
 
 

 
 
  



 

Vraag ACC 140-2 Mijn aanpak 

♠ A H 
♥ 3 2 
♦ A H 3 2 
♣ 6 5 4 3 2 

  
♠ 3 2 
♥ A H 
♦ B 6 5 4 
♣ A H V B 10 

 
Tegen jouw 7SA-contract start west met ♥V. 
Hoe speel je de ruitenkleur? 
 
a. Ik speel vanuit de hand ♦B voor en snijd op ♦V = 0 punten 
b. Ik sla eerst ♦A, steek in een andere kleur over naar de hand en speel dan ♦B 

voor en snijd op ♦V     = 1 punt 
c. Ik sla ♦AH en hoop dat ♦V valt    = 4 punten 
 

Gunstiger dan 3-2 kunnen de ontbrekende ruiten niet zitten. Dat betekent dat 
OW - na het slaan van ♦AH - nog een ruiten hebben. Die kun je alleen de baas 
als ♦V tweede zit, dus in de tweede ruitenslag viel, en je ♦B nog hebt! 
 
♦B kan nooit een slag winnen als je die in de eerste of tweede ruitenslag 
voorspeelt. West zal ♦V beslist meteen leggen, en als west dat niet doet en je 
dummy een lage ruiten laat bijspelen, zal oost ongetwijfeld met ♦V op de 
proppen komen. 
 
Speelwijze a, meteen ♦B voorspelen, geeft daarom één garantie: je zult twee 
ruitenslagen winnen en geen slag méér! 
Aangezien speelwijze b een heel klein kansje geeft op drie slagen (als oost 
♦V-sec heeft), levert deze speelwijze een half puntje, afgerond 1 punt, op.  
 
 
 
  
 
  

 
  



 
Vraag ACC 140-3 Mijn aanpak 

♠ A H 
♥ 3 2 
♦ A H B 10 3 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ 3 2 
♥ A H 5 4 
♦ 5 4 
♣ A H V B 10 
 

Tegen jouw 7SA-contract start west met ♥V. 
Hoe speel je de ruitenkleur? 
 
a. Ik speel vanuit de hand ♦2 naar ♦10 = 2 punten 
b. Ik sla eerst ♦A, steek in een andere kleur over naar de hand en speel dan 

een kleine ruiten naar ♦10  = 1 puntje 
c. Ik sla ♦AH en hoop dat ♦V valt  = 0 punten 
 

Speelwijze c, ♦AH slaan, is het minst kansrijk, daar zijn we het na de eerste 
twee vraagstukken over eens. 
 
Het gaat dus om meteen snijden op ♦V (speelwijze a), óf eerst ♦A slaan en dán 
snijden op ♦V.  
 
Speelwijze a is winnend met ♦Vxxx bij west, omdat je dan twee keer moet en 
kunt snijden.  
 
Speelwijze b is alleen goed voor de hoofdprijs met precies ♦V-sec bij oost. De 
kans op ♦V bij de 4-kaart is vier keer groter dan op ♦V-sec bij oost. Dat maakt 
speelwijze a tot kansrijkste! 
 

 

  



 

Vraag ACC 140-4 Mijn aanpak 

♠ A V 
♥ H 3 
♦ A H 6 
♣ B 10 5 4 3 2 

  
♠ H B 10 9 
♥ A 2 
♦ B 10 9 8 7 
♣ A H 

 
Ook tegen jouw laatste 7SA-contract kiest west voor de ♥V-uitkomst. 
Hoe ga je om met de twee lage kleuren? 
 
a. Ik sla ♦AH en ♣AH    = 1 punten 
b. Ik sla ♦A, als ♦V niet valt, steek ik over naar ♣A, dan ♦B voor en snit op ♦V

       = 0 punten 
c. Ik sla ♣AH en ♦A, als geen vrouw valt speel ik ♦B voor de snit op ♦V. 

= 1 punt 
d. Ik begin met het voorspelen van ♣B = 2 punten 
 

♦AH en ♣AH slaan (speelwijze a) is iets kansrijker dan alleen op de ruitenkleur 
afgaan (speelwijze b) zónder de klaveren te ‘testen’ met het slaan van ♣AH. 
Maar… ook als je eerst ♣AH en ♦A wilt slaan vóórdat je de ruitensnit neemt, kan 
het zeker geen kwaad om vanuit dummy ♣B voor te spelen. Oost weet niet dat 
jij ♣AH-sec hebt en veel spelers leggen te pas ‘en te onpas’ braaf honneur op 

honneur. Met een 3- kaart klaveren tegen is dat een uiterst kostbaar geschenk 
als ♦V verkeerd zit… 
 
Speelt oost een lage klaveren bij, dan sla je na ♣A ook ♣H. Valt ♣V nog steeds 
niet? Speel dan ♦B voor. Als west laag bijspeelt, laat je dummy ♦A leggen. 
Steek over naar je hand en speel ♦10 voor om ditmaal wél te snijden!  
 

 


