
Opgave 68 - overpeinzing 
 

 
De nieuwe vraag (ACC 68) Overpeinzing 

 

Niet kwetsbaar tegen kwetsbaar koos je als gever met de zuidhand voor de 
aanval: 4♣. De kracht zat echter niet bij de tegenpartij maar bij je partner; 
die bewees zijn grenzeloze vertrouwen in jouw bied- en afspeeltechniek met 
5♣! 
 
♠ A 4 3 2 
♥ A 5 4 3 2 
♦ A H 2 
♣ 2 

  
♠ V 5 
♥ - 
♦ 5 4 3 
♣ H B 10 9 8 7 6 5 
 
West start met ♥H. Je laat dummy ♥A bijspelen en ruimt ♦3 op. 
De tweede slag: ♣2, oost speelt ♣3 bij. Welke klaverenkaart leg jij? 
 
a. ♣H 
b. ♣B 
c. ♣H of ♣B leggen is even kansrijk 

 
Aan een schoppenverliezer valt normaal gesproken niet te ontkomen. Dus mag je 
maar één slag verliezen in klaveren om je contract te maken. 

 
Je mist vier klaveren en oost speelt ♣3 bij.  
Als oost ook de andere drie klaveren heeft, maakt het niet uit of je ♣H of 
♣B legt: je verliest dan altijd twee klaverenslagen. 
 
Als oost ♣♣♣♣A3 of ♣♣♣♣V3 heeft, maakt het ook niet uit wat je legt: want ♣H én ♣B 
zijn dan allebei goed voor 50% kans. Met andere woorden: antwoord c is tot nu 
toe nog steeds de beste keus. 
 
Maar de klaveren 3-1… zou weleens de splijtzwam kúnnen zijn. Aan welke 
posities moet je dan denken? Na het bijspelen van oosts ♣3 NIET aan ♣AV4 bij 
west, want dan maakt ♣H of ♣B niet uit, omdat je dan kansloos bent.  
 
Je moet je dus richten op een driekaart klaveren bij oost. Met ♣AV3 bij oost 
kun je het niet verkeerd doen. Valt dus ook af . Blijven over: 
 

♣ V  ♣ A 4 3 
♣ A  ♣ V 4 3 

 
Tot zover deze overpeinzing… 

 


