
Opgave 137 – overpeinzing 

 

 

 

Algemene overpeinzing eindspel 

Vooral de aanvallers onder ons kunnen zich flink optrekken aan de volgende 
wijsheid: in veel kleurcombinaties is het bijzonder aangenaam als je niet zelf, 
maar een tegenspeler die kleur aanvalt. 

 
Beroemde voorbeelden: ♥ 7 

♣ A 3 2 

   
 ♥ 6 
 ♣ H B 10 

 
Als OW geen troef (♥) meer hebben, en jij als eerste de klaveren aanspeelt, is 
de kans groot dat je een klaverenslag verliest aan ♣V. 
 
Maar als oost of west aan slag is, maak je gegarandeerd alle slagen.  
• Drie slagen in klaveren als oost of west klaveren voorspeelt, en de vierde 

slag met beide troeven.  
• Speelt oost of west een andere kleur dan klaveren, dan is dat evenmin een 

probleem. Je troeft in de ene hand en je ruimt een klaveren op in de andere. 
Je wint dan twee troefslagen en twee klaverslagen. 

 
Nog zo’n leukert: als je zelf de schoppen aanspeelt, is de kans klein dat je een 
schoppenslag zult maken. 

   ♠ B 2 

     
   ♠ V 4 3 

 
Maar als oost of west in schoppen voorspeelt, win je beslist een slag in 
schoppen, mits… de eerste kaart die je bijspeelt een lage kaart is! 
 
Als west ♠10 voorspeelt, leg je beslist niet braaf ♠B omdat je ergens las of 
hoorde dat je altijd honneur op honneur moet leggen. Als noord ♠2 bijspeelt, is 
de schoppenslag voor NZ geboren. Al meteen deze slag (als oost een lage 
schoppen bijspeelt) of in de tweede of derde schoppenslag (als oost ♠A of ♠H 
legt). OW hebben in het laatste geval immers nog maar één hoge schoppen. Die 
kan dummy’s ♠B in de tweede schoppenslag vangen, of zuids ♠V in de derde 
schoppenslag, maar niet allebei.  
 

Dwingen 

Veel tegenspelers hebben de akelige karaktertrek dat ze liever geen kleur 
voorspelen waarmee ze jou een slag cadeau doen - ondanks hun welgemeende 
‘Prettig spel’ aan het begin van de ronde…  
 

Dat heeft tot gevolg dat je ze soms moet dwingen in de door jou gewenste kleur voor 
te spelen. Om dat voor elkaar te krijgen, laat je ze pas een slag winnen op een 
moment dat ze geen andere keus hebben dan jou actief aan de noodzakelijke slagen 
te helpen… 


