
Opgave 1 - antwoord 

 

Vraag (1 en 2)   

 

 

♠ 3 2 
♥ V 10 
♦ A 4 3 2 
♣ H 10 8 7 6 
 

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

 
Na een redelijk exotisch biedverloop ben jij leider in 3♦. 
 
West komt uit met ♥A, gevolgd door ♥2. 
 

1. Welk begin past in jouw speelplan? 

Je wint de tweede slag met ♥V en speelt dan: 
a. ♦A, ♦H en klaveren. 
b. ♦A, ♦H en ruiten na. 
c. ♦A, ♦H en harten. 
d. ♦A, ♦H en schoppen. 

 

2. Hoe pak je de klaverenkleur aan? 

a. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣10. 
b. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣H. 
c. aanpak a en b zijn even kansrijk.  

 

 
Overpeinzing (1 en 2) 

 

 

♠ 3 2 
♥ V 10 
♦ A 4 3 2 
♣ H 10 8 7 6 

♣ B 3 2                          ♣ A 9 
♠ B 10 4 
♥ H B 4 
♦ H 7 6 5 
♣ V 5 4   

 
Na een redelijk exotisch biedverloop ben jij leider in 3♦. 
 



West komt uit met ♥A, gevolgd door ♥2. 
 

1. Welk begin past in jouw speelplan? 

Je wint de tweede slag met ♥V en speelt dan: 
a. ♦A, ♦H en klaveren. 
b. ♦A, ♦H en ruiten na. 
c. ♦A, ♦H en harten. 
d. ♦A, ♦H en schoppen. 

 

2. Hoe pak je de klaverenkleur aan? 

a. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣10. 
b. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣H. 
c. aanpak a en b zijn even kansrijk.  

 

 

 

1. Zocht je om te beginnen naar de dreigende verliezers? Ik ook, 
want dat is bij elk troefcontract je eerste actie.     
In schoppen dreigen twee verliesslagen, in harten één, in ruiten 
één en in klaveren twee. Zes bij elkaar, terwijl je er maar vier 
mag verliezen. 
 
Wel prettig dat west niet begon met een schoppenaanval. Dan 
zou je er al meteen twee kwijt zijn... 

 
Fijn om te weten dat ♣V haar slag wint. Even onder ons: denk je dat west 
met ♣A in handen jouw ♣V had laten maken? Jouw antwoord bepaalt 
welke kaart van dummy kans maakt in de tweede klaverenslag 
 
Mijn aanpak (1 en 2) 

 

 

♠ 3 2 
♥ V 10 
♦ A 4 3 2 
♣ H 10 8 7 6 

♣ B 3 2                          ♣ A 9 
♠ B 10 4 
♥ H B 4 
♦ H 7 6 5 
♣ V 5 4   

 
Na een redelijk exotisch biedverloop ben jij leider in 3♦. 
 
West komt uit met ♥A, gevolgd door ♥2. 
 

1. Welk begin past in jouw speelplan? 



Je wint de tweede slag met ♥V en speelt dan: 
a. ♦A, ♦H en klaveren. 
b. ♦A, ♦H en ruiten na. 
c. ♦A, ♦H en harten. 
d. ♦A, ♦H en schoppen. 

 

2. Hoe pak je de klaverenkleur aan? 

a. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣10. 
b. ♣6 naar ♣V; als die houdt: ♣4 naar ♣H. 
c. aanpak a en b zijn even kansrijk.  
 

 
1. Na ♥V sla je ♦A en ♦H. Dan ♥H, waaronder je dummy meteen 
een schoppenkaart laat opruimen! Daarmee halveer je het aantal 
dreigende schoppenverliezers van 2 naar 1. Antwoord 1c is goed 
voor 6 punten. 
 
2. Als west ♣A had gehad, had hij beslist jouw ♣V overgenomen 
met dat aas. Dat betekent dat ♣A bij oost moet zitten. Als je in de 
tweede klaverenslag ♣H legt, weet je twee dingen zeker: ♣A 
verschijnt op het toneel, en waar ♣B ook zit, daar verlies je dan ook 
een slag aan. 
 
Dus is je enige kans dat west ♣B heeft. Je laat dummy daarom ♣10 
leggen. 
En voilà: het resultaat is 3♦C. 
 
Tel 4 punten voor antwoord 2a. 
  



 


