
Opgave 131 – overpeinzing 

 

 

Vraag ACC 131-1 Overpeinzing 

 

♠ V B 10 9 
♥ H 9 8 7 
♦ A V 2 
♣ 3 2 

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

 
Na 1♠ - 4♠ ben jij leider in 4♠. 
 
West opent de dans met ♥6. Je laat dummy ♥7 bijspelen, oost wint met ♥B. 
Oost speelt ♣H na, die pak jij met ♣A. 
Hoe speel je verder? 
 
Na twee rondjes troef (die zitten 2-1) speel ik: 
a. ♥H  
b. ♦3 naar ♦V  
c. ♣4 naar ♣3 
 

 
Telde je vijf dreigende verliezers? Ik ook!  

Vanuit de zuidhand: ♥10, twee slagen in ruiten, want ♦H zit natuurlijk 
verkeerd, en ♣4 en ♣5. 

 
Dankzij dummy’s troeven, kun je het aantal klaverenverliezers halveren naar 
één. De derde klaveren troef je immers. Maar ondanks die klaverenaftroever 
houd je nog steeds te veel (vier) dreigende verliezers over.  
 
Vind je dit een moeilijk spel? Daarin sta je beslist niet alleen! Neem van mij aan 
dat veel ervaren spelers de vrijwel zekere winnende speelwijze niet zien! 
 
Laten we even kritisch kijken naar dummy’s harten. 

De hartenverliezer ligt al achter je (de eerste slag). ♥H in de eerste slag 
leggen, was vrijwel kansloos: tegenspelers komen tegen een troefcontract 
immers niet graag uit onder een aas.  

 
Misschien wel interessant om de hartenkleur nader te beschouwen. ♥B 
en ♥10 liggen al omgekeerd. OW hebben alleen nog ♥A en ♥V als hogere 
harten… Dat betekent dat van de drie hartenkaarten die dummy nog 
heeft, OW er maar twee kunnen overmeesteren…  
 
Ook leuk om te weten dat oost zeer waarschijnlijk ♥A heeft.  
Daarom kunnen we de harten van OW net zo goed laten zien. 
 

 



Vraag ACC-2 Overpeinzing 

 
♠ H 2 
♥ 9 8 7 6 
♦ B 10 2 
♣ H V B 2 

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

 
Na 1♥ - 3♥ - 4♥ ben jij leider in een 4♥-contract. 
Oost en west zwegen in alle talen. 
 
West start met ♦9, jij laat dummy ♦B leggen, oost speelt ♦V bij. 
 
Hoe ga je daarmee om? 
 
Ik win de slag met ♦A en:  
a. speel ♣3 naar ♣H 
b. speel ♠3 naar ♠H; ♠2 naar ♠A; ♠3 getroefd 
c. sla ♥AH 
d. gun oost de eerste slag met ♦V; ik duik dus 
 

 
Wat weet je? 

• Dat west zeer waarschijnlijk uitkwam met een ‘top van niks’ en dat oost dus 
ook ♦H zal hebben. 

• Dat de kans op een 2-2-verdeling van de ontbrekende vier harten slechts 
40,5% is, en dat je dus moet rekenen op één verliesslag in harten.  

• Dat je vrijwel zéker een klaverenslag zult verliezen.  
 

• Naast de zeer waarschijnlijke verliesslag in harten én in klaveren, kun je je 
geen twee verliesslagen in ruiten permitteren. 

 
Wat denk je? 

Waarschijnlijk vind je het jammer dat west niet uitkwam in schoppen, 
harten of klaveren. Want dan had je heel snel klaveren gespeeld, voor het 
aas van OW, om daarna - op ♣V en ♣B - twee ruitenverliezers op te 
ruimen. Het is dan geen probleem dat OW aan slag komen met ♣A, omdat 
jij dan met ♦A een terugspel in ruiten kunt stoppen. 
 
Heel vervelend dus dat west al meteen voor ruiten koos. Maar nog 
vervelender als je daardoor meteen de rouwperiode laat ingaan zonder te 
zoeken naar een oplossing… 
 

  



Vraag ACC-3 Overpeinzing 

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

  
♠ - 
♥ H 6 5 
♦ 9 8 6 5 
♣ A H V B 10 9 
 
West  Noord Oost  Zuid 

  pas  pas  1♣ 
1♠  2♦  4♠  5♣ 
pas  pas  pas 
 
West komt uit met ♠A. Welke eerste slagen passen in jouw speelplan? 
a. Ik troef de uitkomst, haal alle ontbrekende troeven op en speel ruiten. 
b. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine harten op. 
c. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine ruiten op. 
 

 
Je kunt je afvragen waarom een spel als dit als vraagstuk wordt opgevoerd.  
 
Want je telt toch achter elkaar zes klaverenslagen en vijf slagen in ruiten.  
 
Dat is waar. Toch gingen vier van de tien leiders down, ondanks dat de 
ontbrekende ruiten keurig 3-1 zaten… 

 


