
Opgave 126 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 126-1 – Speelplan 

 
♠ H B 10 9 
♥ H 4 3 2 
♦ H 2 
♣ H V 2 

  
♠ A V 4 3 
♥ B 6 5 
♦ A V B 10 4 3 
♣ - 
 
Houd je vast, je speelt 6♠. West komt uit met ♠7. 
Hoe probeer je dit scherpe contract te maken? 
 

 
a. Ik win de uitkomst met ♠9 en speel ♣H. Als oost laag bijspeelt, ruim ik een 

harten op. 
b. Ik win de uitkomst met ♠9 en speel ♣H. Ongeacht wat oost bijspeelt: ik troef in 

de hand. 
c. Ik win de uitkomst met ♠9, speel twee keer troef, dan ♣H. Als oost laag 

bijspeelt, ruim ik een harten op. 
d. Ik win de uitkomst met ♠9, speel twee keer troef, dan ♣H. Ongeacht wat oost 

bijspeelt: ik troef in de hand. 
e. Ik win de uitkomst in de hand met ♠A.    

 
Je score: a: 2 punten; b: 5 punten; c: 0 punten; d: 0 punten; e: 0 punten.  
 

 
Win de uitkomst met ♠9. 
Speel ♣H voor en troef in de hand (dan heb je in de hand nog ♠AV over). 
Steek met ♠V  over naar ♠H. 
Speel weer klaveren en troef die ook in de hand (met ♠A). 
Speel ♦3 naar ♦H en trek met dummy’s ♠10 de laatste troef van OW. Als de troeven 
4-1 zitten speel je ook ♠B. Ruim op die slag(en) harten op. 
Je hebt nu zes troefslagen gemaakt en één ruitenslag, zeven slagen totaal. Haal nu 
de vijf ruitenslagen binnen. Daarna heb je in je hand nog één harten over en daar 
mogen OW om vechten. 
 
Om twee keer klaveren te kunnen troeven, moet je twee keer vanuit noord klaveren 
spelen. Omdat je met de zuidhand troeft, houdt dummy de meeste troeven over. 
Daarmee moet je de laatste troef/troeven van OW ophalen. Je moet dus driemaal 
vanuit dummy spelen: twee keer klaveren voor de broodnodige aftroevers en één 
keer om de laatste troeven op te halen. Met ruiten kun je één keer naar dummy 
oversteken. De andere twee keren kan dat alleen in troef. 
Daarom moet je de uitkomst beslist in dummy nemen! 
 
 



Vraag ACC 126-2 – Speelplan 

 

♠ 4 3 2 
♥ 3 2 
♦ 4 3 2 
♣ 6 5 4 3 2 

♠ H     ♠ V B 
♥ 8 7     ♥ V B 10 9 
♦ H V B 10 9   ♦ 8 7 6 5 
♣ H B 9 8 7    ♣ A V 10 

♠ A 10 9 8 7 6 5 
♥ A H 6 5 4 
♦ A 
♣ - 

 
Je bent leider in een 6♠-contract. West komt uit met ♦H. 
 
Hoeveel keer trek je troef? 
a. Ik trek geen troef      = 2 punten 
b. Ik trek 1 x troef      = 5 punten 
c. Ik trek 2 x troef      = 0 punten 
 

 
Als je twee kleine harten in dummy troeft, is je contract binnen. Je vijfde harten is na 
de eerste vier hartenslagen immers goed voor een slag. 
 
Om de 3e en 4e hartenslag te kunnen troeven, heb je van dummy twee troeven nodig. 
En dus… mag je maar één keer troeftrekken! 
 
En als je niet troeftrekt? Dan ga je de boot in als de tegenstander met die ene troef 
een hartenslag aftroeft. De tegenstander met twee troeven zal immers zéker ook een 
troefslag maken.  
 
Neem de uitkomst met ♦A en sla ♠A. 
Dan ♥AH, en troef ♥4. 
Speel vanuit dummy ♣2, troef die in de hand en troef ♥5. 
 
Nu is het contract al binnen. Je geeft alleen een schoppenslag af aan oost. Jij hebt 
enkel nog troeven en een vrije harten. 
 


