
Opgave 103 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 103 De juiste keuzes 

 
A West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1♠  pas  ??  ♠ H V 3 2 
♥ 2 
♦ A 8 7 6 5 
♣ 5 4 3 

Wat bied je met deze zuidhand? 
 
Je telt 9 punten. Maar door de singleton harten en je steun in partners 
openingskleur mag je 2 punten bijtellen. Daardoor is 2♠ te zuinig; bied 3♠. 
Zelfs 4♠ is niet verkeerd! Zeker niet als noord minstens een 5-kaart schoppen 
belooft. 
 
Tel 5 punten voor een sterker bod dan 2♠. 
 

 
B West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 2♦ (Multi) 3SA  pas  ??  ♠ 3 2 
♥ 8 7 
♦ A V B 10 9 8 6  
♣ 9 8 

Wat bied je met deze zuidhand? 
 
Je mag aannemen dat noord een beresterke hand heeft, met opvang in alle 
kleuren. Dan mag je ook rekenen op minstens ♦Hx. Met alle azen bij noord 
moet er minstens 6SA te maken zijn. Vraag daarom naar het aantal azen en 
bied 6SA met één aas buiten boord en 7SA met alle azen in de familie. 
 
Tel 2 punten voor een sleminitiatief van zuid. 

  



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

   
♠ A H 8 
♥ 4 3 2 
♦ V 3 2 
♣ V 10 9 5 
 
Noord is gever en opent met 1♣. Na een niet bepaald pessimistisch 
biedverloop (1♣ - 2SA – 4SA – zuid meldt 1 aas - 6SA) ben jij leider in 
6SA.  
West start met ♠V. 
 
Je wint de slag met ♠A en speelt dan ♣V voor. West legt – gelukkig - ♣H. 
 
Op dat goed voelende moment tel je elf vaste slagen. Met welk vervolg 
pak je de grootste kans op de heilbrengende twaalfde slag? 
 
a. ♦5 naar ♦V   = 3 punten 
b.  ♦A, ♦5 naar ♦V  = 0 punten 
c.  ♥AHV slaan   = 2 punten 
d.  ♥AH slaan; als ♥B niet valt: met klaveren naar zuid en snijden op ♥B.  
     = 1 punt 

 
Er zijn veel kansen op een 12e slag: 
• De ontbrekende harten 3-3, dan is ♥10 goed voor de 12e slag. 
• West of oost heeft ♥Bx, dan valt die al onder ♥AH. 
• West heeft ♥Bxxxx, dan bekent oost niet in de tweede hartenslag, en kun 

veilig over west snijden op ♥B. 
• Oost heeft ♦H. 

 
Speel meteen ♦5 naar ♦V (speelwijze a). Wint oost die slag met ♦H, of jij met 
♦V, dan staat je 12e slag vast. 
Neemt west jouw ♦V over met ♦H, dan gaat het nog goed als daarna ♥B valt 
onder je drie hoge harten. 
 
Als je begint met ♦A en dan ruiten na (speelwijze b), kun je de boot ingaan als 
west ♦V overneemt met ♦H en ruiten vervolgt. Dat is extra vervelend als de 
harten wél goed zijn voor de 12e slag. 
 
Eerst de harten testen (speelwijze c) gaat niet goed als de harten beroerd 
zitten. Zelfs als ♦H dan gunstig zit, bij oost, zal deze gigant graag meteen zijn 
(dan hoge) ♥B als downslag incasseren. 
 
Het dilemma: ♥AHV slaan, of ♥AH en dan de snit op ♥B (speelwijze d) valt 
volgens de kansberekening uit in het voordeel van ♥AHV slaan.  

 


