
Opgave 94 - overpeinzing 

 

 

 

Vraag ACC 94 Overpeinzing 

 
♠ A 10 
♥ H 4 3 2 
♦ A H V 
♣ B 4 3 2 

  
♠ H V B 9 8 7 West  Noord Oost  Zuid 
♥ -     1SA  2♥  4♠ 
♦ B 10 9 8  pas  pas  pas 
♣ V 7 6    
 
West komt uit met ♥V, dummy ♥H, oost ♥A. Je troeft die slag af met ♠7. 
 
De tweede slag speel je ♠8 naar ♠A.  

Oost bekent niet, hij speelt een harten bij. West begon dus met 
alle (vijf) ontbrekende schoppen. 
 

Hoe ga je met dit nieuwtje om? 
 
a. Ik speel nog vier keer troef. 
b. De 3e slag troef ik een harten, dan ♠9 naar ♠10 en troef ik nog een harten. 
c. De 3e slag speel ik ruiten. 
d. De 3e slag speel ik ♣2 naar ♣V. 

 
Je speelt een troefcontract; heb je je dreigende verliezers al boven water? 
 
Zoekend vanuit de zuidhand, de hand met de meeste troefkaarten, tel je drie 
verliezers in klaveren. In de andere drie kleuren ben je de baas.  
 
Na je eerste vlootschouw lijkt er geen vuiltje aan de lucht: na drie of vier 
keer troefspelen, en daarna dummy’s ‘grote drie’ in ruiten heb je in de hand nog 
een of twee troeven waarmee je je vierde ruitenslag kunt bereiken. Samen met 
de zes schoppenslagen is je contract ‘dicht’.  
 
Maar na de tweede slag is het beeld volstrekt anders: na jouw aftroever van 
de eerste slag heeft west evenveel (vijf) troeven als jouw zuidhand. Wanneer je 
die allemaal ophaalt, mogen OW pas weer aan slag komen als jij je tien slagen 
binnen hebt.  
 
Degenen die nog geen idee hebben hoe zij deze ongelukkige troefverdeling 
kunnen pareren, geef ik nog één hintje: dit spel past uitstekend in het thema 
van de vorige ACC…  

 


