
Opgave 129 - antwoord 

 

 

Vraagstuk ACC 129-1 Aanpak 

 
♠ V 7 6 4 2 
♥ 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 3 2 

  
♠ A 10 
♥ A H 5 4 
♦ 8 7 6 
♣ A V 5 4 
 
Na 1SA - 2♥* - 2♠ - pas, ben jij leider in een 2♠-contract. 
 
West komt uit met ♣7, oost ♣B, voor jouw ♣V. 
 
Hoe ga je om met je troeven? 
a.  Daarmee ga ik troeftrekken. 
b.  Ik trek geen troef. Ik wil in dummy een harten en een klaveren troeven. 
c.  Ik trek geen troef. Ik speel ruiten om de 4e ruiten te kunnen troeven. 
 
a = 0 punten; b = 3 punten en c = 1 punt. 
 

 
Op zich is ruiten spelen om de 4e ruiten te troeven best wel creatief (speelwijze 
c). Als west de 4e ruiten heeft, wint je ♠10 waarschijnlijk een slag. Nadeel is dat 
oost dan in de ruitenslagen waarin hij niet bekent, harten of klaveren opruimt, 
waardoor hij de derde slag in die kleur kan en zal troeven of overtroeven. 
 
Zelf troefspelen (a) is evenmin aantrekkelijk. Als je zelf met schoppen begint, 
verlies je waarschijnlijk drie slagen in die kleur. 
 
Je grootste kans zit in het aftroeven van de derde klaveren- en hartenslag. Als 
dat lukt, en dat is het geval als de ontbrekende kaarten 4-3 zitten, heb je al zes 
slagen op het droge.  
 
Tot slot houd je in troef over: ♠ V 7 6 
 
      ♠ A 10 
 
En weet je wat daarvan het leuke is? Je maakt altijd twee schoppenslagen als 
niet jij, maar een tegenspeler deze kleur aanspeelt! Dus speel je na de twee 
aftroevers braaf ruiten, wachtend op de eerste tegenspeler die troef speelt. 
 

  



 
Vraagstuk ACC 129-2 De gouden start 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1SA  pas 
2SA  pas  3SA  pas 
pas  doublet pas  pas 
pas 
 

Jouw zuidhand 

♠  9 8 4 3 2 
♥  B 2 
♦  V 7 6 5 
♣  V 8 

 
Met welke kaart kom je uit? 
a.  ♠2    = 0 punten 
b.  ♥B    = 3 punten 
c.  kleine ruiten   = 0 punten 
d.  ♣V    = 0 punten 
e.  anders, namelijk:  = 0 punten, omdat dit antwoord ♥B uitsluit… 
 

 
Partner moet een lange kleur hebben, met daarin minstens AHV, om 
achterelkaar minstens vijf slagen te kunnen maken. Dat kan dan niet in 
klaveren of ruiten zijn, omdat je daar de vrouw van hebt. Lengte in schoppen is 
evenmin waarschijnlijk, dus start je met ♥B! 
 
Grote kans dat partnerlief met ♥AHV10xx daar iets heel moois van maakt…  
 
Na dit doublet moet je dus niet met je beste kleur uitkomen, maar met je 
slechtste . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraagstuk 129-3 Speelplan 

 
♠ A H 
♥ 4 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ B 4 3 2 

  
♠ 5 4 3 2 
♥ H V 5 
♦ A H B 
♣ A H V 
 
Na 2SA – 3SA ben jij leider in een mooi 3SA-contract. 
 
West start met ♠V. Welke eerste slagen zijn de jouwe? 
 
Na ♠A speel ik: 
a. ♥2 naar ♥V  = 0 punten 
b. ♦2 naar ♦B  = 3 punten 
c. ♦AH, ♣AHV, ♥V = 2 punten 
d. ♣AHV, ♥V   = 4 punten 
 

 
Je telt acht vaste slagen. En ♥HV staan garant voor een zekere extra slag in 
harten. Met speelwijze d is je contract binnen. Na ♥V win je altijd één 
hartenslag, nu, als OW duiken, of later als OW meteen ♥A in de strijd gooien. 
 
Zodra je weer aan slag bent, heb je – na ♠H – ook ♣B voor het oprapen. Maar 
dan moet je wél éérst ♣AHV afdraaien om de kleur te deblokkeren. 
 
Toch leveren speelwijze b en c ook punten op, omdat je daarmee een redelijke 
kans loopt op overslagen.  
 
In een parenwedstrijd (uitslag met percentages) kan dat een regelrechte top 
opleveren, maar als het tegenzit ook een nul. 
 
In een viertallenwedstrijd (of parenwedstrijd met butlertelling) neem je geen 
enkel risico, omdat down gaan kapitalen kost en een overslag heel weinig… 

 


