
Opgave 132 - overpeinzing 

 

 

Vraag ACC 132-1 Overpeinzing 

 
♠ 5 4 3 2 
♥ 5 4 3 
♦ B 4 3 
♣ 5 4 3 

  
♠ A H 6 
♥ A H B 
♦ A H V 10 9 
♣ A H 
 
Tegen jouw 6SA-contract komt west uit met ♣V. 
 
Welke voortgang na ♣A geeft de meeste kans op succes? 
a. ♠A, ♠H, ♠6 
b. ♠6 
c. ♦9 naar ♦B, dan ♥3 naar ♥B 
d. ♥A, ♦A, ♦H, ♦9 naar ♦B, ♥3 naar ♥B  
 

 
Je speelt een SA-contract. En net als ik telde jij beslist 11 vaste slagen: ♠AH, 
♥AH, ♣AH en vijf ruitenslagen. 
 
In de tweede, creatieve, stap kijk je naar zuids twee dreigende verliezers: 
♠6 en ♥B. 
 
Tegelijk zie je twee kansen voor een 12e slag:  
 
1. De ontbrekende zes schoppen 3-3; dan is dummy’s vierde schoppen goed 

voor een slag. 
2. Een geslaagde snit op ♥V. Dan levert ♥B de 12e slag. 

 
Wat je wilt voorkomen, is dat je kiest voor de schoppenkans, down gaat omdat 
die 4-2 zitten, en het contract had gemaakt als je op de hartensnit was 
afgegaan. Of omgekeerd. Het liefst combineer je deze twee kansen. En die 
combinatie is de uitdaging van dit spel. 
 
 

  



 
Vraag ACC 132-2 Overpeinzing 
 

♠ B 5 4 3 2 
♥ V B 
♦ A 3 2 
♣ 4 3 2 

♣ 6     ♣ H V 8 7 
♠ A H 
♥ A 9 3 2 
♦ 5 4 
♣ A B 10 9 5 

 
West komt tegen jouw 3SA uit met ♥4. Dummy’s ♥V wint die slag. 
Je speelt ♣2 voor, oost ♣6, naar ♣B. ♣B houdt. 
 
Hoe speel je verder? 
 
a. ♣10 
b. ♣A, ♣10 
c. ♦4 naar ♦A en ♣3 voorspelen 
d. ♠AH slaan  
 

 
Tel je ook zes vaste slagen? ♥V, ♥A, ♠AH, ♦A en ♣A. 
Je bent binnen als je daar drie klaverslagen aan toe kunt voegen. 
 
Als west over ♣H of ♣V zou beschikken, had hij waarschijnlijk jouw ♣B aan zijn 
zegekar gebonden. Grote kans dat oost ♣H én ♣V in zijn handen heeft. 
 
Nu kun je hopen dat de klaveren 2-3 zitten. Maar als dat even kan, probeer je 
ook rekening te houden met een 4-kaart klaveren bij oost.  
 
En alsof dat niet genoeg is: west kán ♣V of ♣H tóch hebben, en - heel leep - 
een klein klavertje bijspelen in de hoop dat je oversteekt naar ♦A voor een 
tweede klaverensnit. Om daarna met een hele rits ruiten over je heen te 
denderen. 
 
 

  



 
Vraag ACC 132-3 Overpeinzing 

 
♠ 4 3 2 
♥ 10 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ A H 2 

  
♠ A H 6 5 
♥ H B 
♦ A H V B 
♣ 5 4 3 
 
Het bieden was het probleem niet: na 2SA – 3SA ben jij wederom leider in een 
3SA-contract. 
 
West opent de aanval met ♠V. Je wint de uitkomst met ♠A. 
Hoe speel je verder? 
 
a. ♠5 
b. ♠H, ♠5 na 
c. ♥H 
d. ♣3 naar ♣A, ♥2 naar ♥B 
e. ♣3 naar ♣A, ♥2 naar ♥H 
 

 
Met liefst acht vaste slagen best een leuk spel (♠AH, ♦AHVB en ♣AH). 
 
Feitelijk ben je dus op zoek naar één extra slag om je contract te winnen.  
 
Als de ontbrekende zes schoppen 3-3 zitten, is je vierde schoppen de 
matchwinner. Maar door de uitkomst van west is de kans op 3-3 vrijwel nihil. 
 
Alle hoop moet je daarom vestigen op een hartenslag. Misschien goed om te 
weten dat jouw ♥H, ♥B en ♥10 altijd goed zijn voor minstens één hartenslag, 
ongeacht de verblijfplaats van ♥A en ♥V. 
O ja, houd ook rekening met entrees…  

 


