
Opgave 68 - antwoord 

 

 

De vorige vraag (ACC 68) 

 

Niet kwetsbaar tegen kwetsbaar koos je als gever met de zuidhand voor de 
aanval: 4♣. De kracht zat echter niet bij de tegenpartij maar bij je partner; 
die bewees zijn grenzeloze vertrouwen in jouw bied- en afspeeltechniek met 
5♣! 
 

♠ A 4 3 2 
♥ A 5 4 3 2 
♦ A H 2 
♣ 2 

♣ V                                    ♣ A 4 3 
♣  A                                    ♣ V 4 3 

♠ V 5 
♥ - 
♦ 5 4 3 
♣ H B 10 9 8 7 6 5 

 
West start met ♥H. Je laat dummy ♥A bijspelen en ruimt ♦3 op. 
De tweede slag: ♣2, oost speelt ♣3 bij. Welke klaverenkaart leg jij? 

 
a. ♣H                                           = 10 punten 
b. ♣B                                              =   4 punten 
c. ♣H of ♣B leggen is even kansrijk =   7 punten 

 
♣H of ♣B leggen is éven kansrijk, tot… je kijkt naar een 1-3-verdeling met 
precies ♣V-sec bij west, en dus ♣A43 bij oost. 
 
Als je dan ♣H legt (a) valt ♣V daaronder en verlies je alleen een slag aan ♣A.  
 
En met ♣A-sec bij west? Dan maakt het niet uit wat je legt. Je verliest dan  
– zelfs met open kaarten – altijd twee klaverslagen; ook als je in de hand je 
laagste klaveren bijspeelt. Na de verloren slag aan ♣A kun je immers niet 
voorkomen dat ook ♣V een slag opstrijkt…  
 
Met andere verdelingen maakt het leggen van ♣H of ♣B niet uit, omdat je 
ongeacht wat je bijspeelt, altijd twee klaverslagen zult verliezen, of hebben ♣H 
en ♣B evenveel kans (wanneer de klaveren 2-2 zitten; dus als de oostspeler 
♣A3 óf ♣V3 in handen heeft).   
 
Met ♣AV bij oost kan het niet verkeerd gaan: dan legt oost ♣V en jij ♣H. 
Datzelfde geldt voor ♣V-sec bij oost. En met alle andere verdelingen kan het 
niet goed gaan - dan maakt het niet uit wat je bijspeelt. 

 


