
Opgave 100 -  overpeinzing 
 

 
 

De drie overpeinzingen 
 

ACC 100-1 
 

♠ V 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 3 2 
♣ A H 4 3 2 

  
♠ B 6 5 4 
♥ A V B 
♦ A H 4 
♣ 7 6 5 
 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
West start met ♦V. Welke speelwijze voelt voor jou het prettigst? 
 
Win de uitkomst met ♦A, dan: 
a. ♣5 naar ♣A, ♥2 naar ♥B, als die houdt: ♣6 en laat dummy laag bijspelen. 
b. ♣5 naar ♣A, ♥2 naar ♥B, als die houdt: ♣6 naar ♣H, ♥3 naar ♥V. 
c. ♣5 en laat dummy laag bijspelen. Zodra ik weer aan slag ben, sla ik ♣AH. 
d. ♠4 naar ♠V 
e. De uitkomst duiken. 

 
Je speelt een SA-contract, dus heb je je vaste slagen al geteld.  
Ik kom aan vijf: ♥A, ♦AH en ♣AH. 
 
Vooral als we nogal wat slagen moeten versieren, gaan we graag uit van het 
positieve. Dus natuurlijk zitten de vijf ontbrekende klaveren niet 5-0 of 4-1, 
maar 3-2 (68% kans).  
 
Omdat we ook met de klaveren 3-2 altijd één klaverenslag moeten afstaan, is 
de klaverenkleur goed voor twee extra slagen.  
 
En – nog steeds uitgaand van een mooie dag – ‘plaatsen’ we ♥H bij oost! En 
omdat ♥V én ♥B dan ook een extra slag kunnen maken, maakt dat het 
noodzakelijk negental compleet.  
 
Het enige dat je nu nog moet doen is: zó spelen, dat je deze vier extra slagen 
ook daadwerkelijk maakt. 
 
Na de ruitenuitkomst beschik je nog over één hoge ruiten. Je mag dus nog een 
keer van slag voordat OW een stel ruitenslagen kunnen afdraaien. 

 
  



ACC 100-2 

 

♠ 4 3 2 
♥ A V B 2 
♦ H V 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ A H V B 6 5 
♥ 3 
♦ 5 4 3 
♣ A 6 5 
 
Na 1♠ - 4♠ speel jij 4♠. 
 
West start met ♣H. Hoe ga je daarmee om? 
Ik win de uitkomst met ♣A: 
a. haal de troeven op* en speel dan ♦3 naar ♦V. 
b. haal de troeven op* en speel dan ♥3 naar ♥V. 
c. haal de troeven op* en speel dan ♥3 naar ♥A. 
d. en speel meteen ♥3 naar ♥V. 
e. en speel meteen ♥3 naar ♥A.  

 
*De ontbrekende troeven zitten 3-1 

 
Je speelt nu een troefcontract, dus tel je de dreigende verliezers. Voor minder 
ervaren spelers is de zoektocht naar dreigende verliezers best een lastige klus. 
Naarmate je vaker naar dreigende verliezers zoekt, vind je die bij elke nieuwe 
zoektocht gemakkelijker. 
 
Met mijn aangeboren gemakzucht onderneem ik die zoektocht vanuit de hand 
met de meeste troefkaarten. Kijk even mee.  
 
♠ A H V B 6 5 In ♠ zie ik geen verliesslag. 
♥ 3   Dankzij dummy’s ♥A, tel ik ook geen hartenverliezer. 
♦ 5 4 3  In ♦ dreigt zeker één verliezer (aan ♦A) 
♣ A 6 5  Door dummy’s klaverenpukkies dreigen twee verliezers in ♣. 
 
Met ♦A bij west verlies je maar één ruitenslag als je twee keer vanuit zuid naar 
dummy’s ♦HV2 speelt. Maar met ♦A bij oost verlies je twee ruitenslagen, wat 
samen met twee klaverenverliezers ‘één down’ betekent. 
 
Het meest creatieve deel van het speelplan is: zoeken naar listen en lagen 
waarmee je een of meer verliezers kunt voorkomen. Die vind je meestal in een 
bijkleur met een ongelijk aantal kaarten in beide handen. Dus kijk je met extra 
belangstelling naar de hartenkleur… 
 
 
 
 
 
 



 
ACC 100-3 

 
Speelfiguur 1  Speelfiguur 2 

♥ A V 9 4 3 2  ♥ A H 9 3 2 

      
♥ B 7 6 5   ♥ B 6 5 
 
Je mag in de hartenkleur geen slag verliezen. 
Welke stelling is correct? 
 
a. In beide speelfiguren moet je beginnen met het voorspelen van ♥B. 
b. In beide speelfiguren moet je beginnen met ♥5 naar ♥9. 
c. Alleen in speelfiguur 1 moet je beginnen met het voorspelen van ♥B. 
d. Alleen in speelfiguur 2 moet je beginnen met het voorspelen van ♥B. 

 
Je mag geen slag verliezen. Dat maakt het vraagstuk een stuk gemakkelijker! 
Jazeker, want je mag (lees: moet) uitgaan van een verdeling waarbij je 
inderdaad alle hartenslagen kunt maken. Je hoeft dus geen rekening te houden 
met rampscenario’s zoals alle ontbrekende harten bij oost. 
 
Om een goede inschatting te maken, kun je deze twee speelfiguren het beste 
uitleggen met echte speelkaarten. Vervolgens zoek je met de ontbrekende 
harten naar gunstige verdelingen en naar de succesvolle speelwijze die daarbij 
past.  

 
 


