
Opgave 95 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 95 De juiste stelling 

 

A West  Noord Oost  Zuid (jij) Jouw zuidhand   
  1SA  pas  2♣  ♠ H 2 
?? pas       ♥ A 9 6 5 4 2 

♦ 5 4 
♣ 9 8 7 
 

Noord alerteert het 2♣-bod en legt tot jouw schrik uit: ‘Stayman’, 
waarop west past. Je dacht namelijk dat je 2♦ had geboden.  
 
Heeft het zin om aan de WL te vragen of je het 2♣-bod nog mag 
corrigeren? 
 

B Je rechtertegenstander opent 1♥ en vraagt aan jou, voordat jij hebt 
geboden: ‘Oh, ik pakte het verkeerde biedkaartje. Mag ik dat nog 
veranderen?’  
 
Mag jij je rechtertegenstander toestaan om zijn bod te corrigeren? 
 

C Jij speelt 3SA. Je bent aan slag, plukt ♠A uit je waaier, houdt hem nog 
even vast, waarna je je bedenkt en deze terug wil steken. Daarop zegt 
je linkertegenstander: ‘Die kaart mag niet terug, want ik kon de 
beeldzijde zien.’ 
 
Je weet dat je hem inderdaad zo vasthield dat hij de beeldzijde gezien 
kan hebben.  
 
Mag ♠A dan toch terug in de waaier? 
 

Welke stelling is correct? 

a. Op de drie vragen is het antwoord: JA    =   7 punten 
b. Op twee van de drie vragen is het antwoord: JA   = 10 punten 
c. Op slechts één van de drie vragen luidt het antwoord: JA =   4 punten 
d. Op alle (drie) vragen is het antwoord: NEE    =   0 punten  

 
A. Als de WL ervan overtuigd is dat jij op het moment dat je je bod deed 2♦ 
had willen bieden, mag hij de correctie toestaan. Het station van correctie is 
gepasseerd zodra partner noord een bieding doet. Pikant detail is dat het niet 
uitmaakt hoe je achter je fout komt. Stel dat iemand die toevallig meekijkt 
terwijl je 2♣ biedt zegt: ‘Vergis je je niet?’ Dan heeft dat geen enkele invloed op 
jouw recht van correctie.  
B. Nee, dat recht heb je niet! Alleen de WL beslist of het 1♥-bod wel of niet 
mag worden gecorrigeerd. Jij hebt geen enkele inspraak. Je hebt wél inspraak 
na een bedoeld onvoldoende bod. Maar dat is hier niet aan de orde.  
C. Zolang de door jou als leider te spelen kaart met de zichtbare beeldzijde de 
tafel niet (of niet nagenoeg) raakt, geldt die niet als gespeeld. Je kaart mag dus 
terug in de waaier. 

 


