
Opgave 63 - antwoord 

 

 

De vorige vraag (ACC 63) 

 
♠ V B 8 7 4 3 
♥ V 9 2 
♦ A V 
♣ H 2 

   
♠ A H 10 9 6 5 
♥ B 5 4  
♦ 3 2 
♣ A 3 
 
Je speelt 4♠. West komt uit met ♣V. 
 
Welke handeling komt ook voor in jouw speelplan? 
a. ♥4 naar ♥9                                 = 0 punten 
b. ♥4 naar ♥V                                   = 3 punten 
c. ♦2 naar ♦A; ♦V na (geen snit op ♦H) = 10 punten 
d.  ♦2 naar ♦V (snit op ♦H)                 = 5 punten 

 
Win de uitkomst, haal die ene ontbrekende troef op, speel de tweede 
klaverenslag, sla dan ♦A en geef ♦V cadeau (handeling c). Oost of west komt 
aan slag en mag kiezen.  
 
Speelt die tegenstander harten, dan laat jij de tweede hand een lage harten 
bijspelen. Wat de volgende tegenspeler ook bijspeelt, je wint dan altijd een 
hartenslag. 
 
En als OW na hun ruitenslag geen harten inspelen?  

Dan spelen ze klaveren of ruiten, in een dubbele renonce dus. Door de ene 
hand te laten troeven en de andere hand een harten te laten opruimen, stel je 
ook daarmee het aantal hartenverliezers op twee en je contract veilig!  
 
Deze speelwijze heet ‘elimineren en ingooien’. 

Je ‘elimineert’ hier de klaveren en ruiten door de kaarten die je daarin hebt te 
spelen, waarna je met het spelen van ♦V oost of west ‘ingooit’. Want deze 
‘ongelukkige’ moet óf de harten ‘openbreken’, óf in de dubbele renonce 
spelen. 

 
 

Speelwijze d (de snit op ♦H), lijkt misschien aantrekkelijker, maar dat is slechts 
schijn. Als de snit lukt, verlies je geen ruitenslag, dat voelt fijn. Maar je zult dan zélf 
de hartenkleur moeten aansnijden, met een grote kans op drie hartenverliezers. Dan 
levert de geslaagde snit uiteindelijk niets op. Als de snit mislukt, kun je zelfs het schip 
in gaan als oost na zijn met ♦H gewonnen slag ruiten terugspeelt. Dan verloor je 
namelijk wél een ruitenslag, met dezelfde grote kans op drie verliesslagen in harten.   


