
Opgave 6 - antwoord 
 

De vorige vraag (6) De juiste aanpak 
   

Speelfiguur 
♦♦♦♦ A H 3 2 

 
♦♦♦♦ B 5 4 

 
Stelling 1 

Met ♦♦♦♦V bij oost, win je 

alleen met de juiste 

speelwijze altijd drie 

ruitenslagen; met de 
ontbrekende ruiten 3-3 

maakt je speelwijze niet 
uit, dan kun je het niet 

verkeerd doen. 

Spelregel 
Je opent 1♣♣♣♣. Je partner alerteert en legt 

desgevraagd uit dat jullie 5-kaart hoog 
spelen en dat je daarom een 2-kaart 

klaveren kunt hebben. Je partner vergist 
zich: op jullie systeemkaart staat 4-kaart 

hoog, je belooft minstens een 4-kaart 

klaveren. 
Je tegenstanders worden door de 

verkeerde uitleg van je partner op het 
verkeerde been gezet. 

 
Stelling 2 

Je moet de verkeerde uitleg onmiddellijk 
corrigeren.  

Welke stelling is correct? 

a. Beide stellingen zijn correct.    5 punten 
b.  Van beide stellingen klopt geen hout.  5 punten 
c.  Alleen stelling 1 is correct.  10 punten 
d.  Alleen stelling 2 is correct.    0 punten 

 
Speelfiguur    ♦ A H 3 2 

♦ -   ♦ V 10 9 8 7 6 
♦ V   ♦ 10 9 8 7 6  

♦ B 5 4 
Stelling 1 Uitgaand van een normale speelwijze, dus niet de eerste twee 
ruitenslagen noords ♦2 en ♦3 spelen, is deze stelling correct. Omdat je 
met ♦V bij oost alleen met de juiste speelwijze drie ruitenslagen wint. Als 
je namelijk zou beginnen met het voorspelen van ♦B, gaat het verkeerd 
als de ontbrekende ruiten niet precies 3-3 zitten! Door vanuit noord een 
kleine ruiten naar ♦B te spelen, zal deze notabel altijd een slag winnen als 
oost ♦V in handen heeft. En het kost niets als je eerst ♦A óf ♦H slaat: ♦V 
zal maar sec zitten. Dat is een kleine kans, maar het voorkomt wel een 
satanische grijns van west nadat die zijn kale ♦V heeft gemaakt. 
 

Spelregel 
Stelling 2 is écht fout! Vooral voor eerlijke spelers, en dat zijn we 
allemaal, is het vrijwel onmogelijk om zonder een spier te vertrekken de 
verkeerde uitleg van partner aan te horen. Toch mag je niets laten 
merken. Pas als het bieden is afgelopen, en je leider of dummy wordt, 
moet je de verkeerde uitleg corrigeren. Moet je tegenspelen, dan moet je 
zelfs wachten tot na de laatste slag! Ook als de tegenpartij geen erg heeft 
in de verkeerde uitleg, moet je – als dummy of leider na de afsluitende 
pas, als tegenspeler na de laatste slag – de verkeerde uitleg melden 
(artikel 75B3). 

 


