
Opgave 137 – antwoord 
 
 
 
Vraag ACC 137  Mijn eindspel 
 
1   ♠ A B 10  

♥ 3 2 
♦♦♦♦ 3 
♣ - 
  ♠ H V 5 

♥ 6 5 4 
♠ 4 3 2 
♥ A H 
♦♦♦♦ 2 
♣ - 
 

Ruiten is troef.  
Zuid is aan slag.  
OW hebben geen troeven (ruiten) meer. 
Je mag maximaal één slag verliezen. 
Hoe pak je dat aan? 
 
a. Ik speel ♠2 naar ♠10   = 0 punten 
b. Ik sla ♥A, dan ♠2 naar ♠10  = 1 punt 
c. Ik sla ♥A en ♥H, dan ♠2 naar ♠10 = 3 punten 
 

Sla ♥AH en speel dan ♠2 naar ♠10 (speelwijze c). 
Oost wint de schoppenslag met ♠V, maar dat is ook meteen de laatste slag van 
OW.  
 
Als oost schoppen terugspeelt, is dat naar dummy’s ♠AB.  
En als oost voor een andere bijkleur kiest, ruim je in de ene hand een schoppen 
op en troef je in de andere hand. 
 
Het gaat alleen mis als je te snel de snit neemt op ♠HV en in je hand nog één of 
twee hoge harten hebt (speelwijze a en b). Want dan kan oost – nadat hij aan 
slag komt met ♠V – harten terugspelen naar jouw hoge harten. En dan moet je 
zelf weer schoppen spelen en krijg je oosts ♠H niet op een presenteerblaadje. 

 
 
 
 
  



 
2   ♠ A 10 3 

♥ 2 
♦♦♦♦ 3 2 
♣ 2   

  
♠ H B 2 
♥ 3 
♦♦♦♦ 5 4 
♣ A 

 
Ruiten is troef. 
Zuid is aan slag. 
OW hebben geen troeven (ruiten) meer. Wél schoppen, harten en klaveren. 
Je mag maximaal één slag verliezen. 
Hoe pak je dat aan? 
 
a. Ik speel ♠2 naar ♠10    = 0 punten 
b. Ik speel ♥3; ik gun OW een hartenslag = 0 punten 
c. Ik speel ♣A, dan ♥3     = 2 punten 
d. Ik speel ♣A, dan ♠2 naar ♠10   = 0 punten 
 

Je verliest zeker een hartenslag en mogelijk een schoppenslag (als je zelf 
schoppen aanspeelt en over de verkeerde tegenstander snijdt op ♠V). 
 
Je verliest zeker een hartenslag en géén schoppenslag als OW schoppen 
aanspelen, óf een bijkleur aanspelen waarin jij in beide handen geen kaart hebt 
(dubbele renonce). 
 
Dus dwing je OW dat laatste te doen: speel ♣A en ‘gun’ OW hun ingecalculeerde 
hartenslag (speelwijze c). 
 
 
 

  



 
3   ♠ B 3 2 

♥ 3 
♦♦♦♦ 2  
♣ - 

♠ A 10 9   ♠ H 8 7 6 
♠ V 5 4 
♥ 2 
♦♦♦♦ 3 
♣ - 
 

Ruiten is troef. 
Zuid is aan slag. 
OW hebben geen troeven meer; wél de andere drie kleuren. 
Je mag maximaal drie slagen verliezen. 

 Hoe pak je dat aan? 
 

a. Ik speel ♠V voor      = 0 punten 
b. Ik speel ♠4 naar ♠B      = 1 punt 
c. Ik speel ♥2 naar ♥3; ik gun OW een hartenslag = 3 punten 
 

In dit spel wil je maar één ding: niet zelf als eerste schoppen spelen! Want dan 
dreig je drie schoppenslagen te verliezen. Je gaat voor zekerheid met speelwijze 
c: breng OW met harten aan slag. Daarna verlies je maximaal nog twee slagen. 
Of OW speelt schoppen aan, waarop je je eerste hand laag laat bijspelen, of OW 
spelen een bijkleur waardoor je in de ene hand kunt troeven en in de andere 
een schoppen kunt opruimen. Ook dan verlies je maximaal twee 
schoppenslagen! 

 
 
  



 
4   ♠ A B 2 

♥ A V 
♦♦♦♦ 3 
♣ - 

     
♠ H 10 3 
♥ 3 2 
♦♦♦♦ 2 
♣ - 

 
Je speelt een scherp geboden 6♦-contract. 
Je verloor nog geen slag en zuid is aan de beurt.  
OW hebben geen troeven meer; wel de andere drie kleuren. 
Je zet alles op alles om maximaal één slag te verliezen. 
Hoe probeer je méér dan één verliesslag te voorkomen? 
 
a. Ik sla ♠H; als ♠V niet valt, speel ik daarna ♠3 naar ♠B   = 0 ptn 
b. Ik speel ♠3 naar ♠A; als ♠V niet valt, speel ik daarna ♠2 naar ♠10 = 0 ptn 
c. Ik speel ♥3 naar ♥A         = 2 ptn 
d. Ik speel ♥3 naar ♥V         = 0 ptn 
 

Als je twee keer snijdt (speelwijzen a, b en d) heb je 75% kans dat je je 
contract maakt, en 25% kans dat je dat maakt met een overslag. Denk nu niet 
‘dat is samen 100%, dus misgaan kan niet’, want als beide snits mislukken, ben 
je down! 
 
Omdat dit een scherp contract is, mag je in geen geval down gaan. Ga dus voor 
zekerheid: Speel ♥3 naar ♥A (speelwijze c) en speel ♥V na! Zeker als west ♥H 
heeft, zal hij die slag wellicht met een satanische grijns verticaal leggen. Maar 
dat feestelijke zal snel omslaan in diepe treurnis: hij moet daarna óf in je 
schoppenvork spelen, of in een ‘dubbele renonce’. Alle volgende slagen zijn voor 
jou! 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Wie het laatst lacht…’ 
 


