
Opgave 82 - overpeinzing 

 

 

 

♠ A H 2 
♥ H 10 
♦ 4 3 2 
♣ 6 5 4 3 2   Zuid gever / niemand kwetsbaar 

   
♠ 4 3    West  Noord Oost  Zuid 
♥ A V B 9 8 7 6        1♥ 
♦ A H 5   pas  2♣  pas  3♥ 
♣ 7    pas  4♥  pas  pas 
                                  pas 

 
Tegen jouw 4♥-contract start west met ♦V. Die win je met jouw ♦A. 
Met welke kaart begin je de tweede slag? 

a. ♠3 
b. ♥6 
c. ♦H 
d. ♣7 

 
Je speelt een troefcontract, dus heb je de dreigende verliezers al geteld. Toch? 
 
Voor de nieuwste ACC-ontvangers doe ik dat stap voor stap: 
• In schoppen tel ik geen verliezer, omdat zuids ♠43 door dummy’s ♠AH 

worden opgevangen. 
• De hartenkleur is helemaal dicht: ook geen hartenverliezer dus. 
• De ruitenkleur telt wél een dreigende verliezer: dummy’s ruiten kunnen niet 

voorkomen dat ♦5 een prooi wordt voor OW. 
• En zuids enige klaveren is zelfs méér dan een dreigende verliezer: want er is 

geen andere bijkleur die als vuilnisbak zou kunnen fungeren voor ♣7.   
 

Ik kom tot twee dreigende verliezers. Dat betekent dat je met minstens twee 
vingers in je neus een vrij zeker resultaat van 4♥+1 kunt scoren.  
 
Maar… als alle leiders met jou 4♥+1 noteren, levert dat 50% op. Zelfs als je 
zonder enige moeite rekent op een overslag, is het een goede gewoonte om ook 
dan actief te zoeken naar een mogelijkheid om een dreigende verliezer om te 
zetten in geen verliezer. 
 
Een goede lezer zal opgevallen zijn dat ik voor de dreigende klaverenverliezer 
geen andere bijkleur zag die het verlies van een klaverenslag kan voorkomen. 
En dat ik die opmerking niet maakte bij de dreigende (ruiten)verliezer. 
 
Wat moet ik hier nog aan toevoegen? Dat Sinterklaas volgende maand weer in 
ons land komt! 

 


