
Opgave 153 - overpeinzing 
 

 
Spel 1 Overpeinzing 

 
  Oost / Allen West  Noord Oost  Zuid 

    1♦  pas 
pas  1♠  pas  1SA 
pas  pas  pas 

♠ A V 4 3 2 
♥ V B 2 
♦ A B 2 
♣ 10 9 

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

 
Je speelt 1SA. West komt uit met ♣3, oost ♣B. Je wint de slag met ♣V. 
Hoe speel je verder? 
 
a. Ik speel ♣2 
b. Ik speel ♦3 naar ♦B 
c. Ik speel ♦10 voor en snijd op ♦V 
d. Ik speel ♦3 naar ♦A en speel dan ♦2 naar ♦10 
e. Ik speel ♥3 naar ♥B 
f. Ik speel ♠5 naar ♠V 
 

 
Een rustig ogend contractje, maar… hoe lager het contract, des te lastiger.  
De tegenpartij beschikt dan immers over meer kracht dan wanneer je een 
manche of slem speelt.  
 
Telde je na, en dankzij, de uitkomst ook vijf vaste slagen (♠A, ♦AH en ♣AV)? 
Dan zitten we op dezelfde lijn!  
 
Voordat we op zoek gaan naar extra slagen, gaan we na wat we al weten. 
Oost opende met 1♦. Die mogen we dan inschatten op minstens een 4-kaart 
ruiten.  
 
Vanwege de gangbare minimale openingskracht van 12-13 punten blijven er 
voor west maximaal 5-6 punten over. Hoogst waarschijnlijk zit daar ♣H bij, 
want als de heer bij oost zat, had hij die beslist in de eerste slag gelegd! 
 
Op basis van de openingskracht van oost is de kans groot dat ♠H verkeerd (bij 
oost) zit.  
 
En klaveren? Van de notabelen in die kleur trad ♣B al op. Alleen ♣H kan nog 
potten breken…  

 
 



Spel 2 Overpeinzing 
 

  Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 
           1♥ 

pas  1SA  pas  4♥ 
pas  pas  pas 

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

  
♠ V 4 
♥ A H V B 3 2 
♦ - 
♣ A V 10 7 2 

 
West start tegen jouw 4♥-contract met ♠A. Hij vervolgt met ♠7, voor jouw ♠V. 
 

Hoe probeer je deze big te wassen? 
a. Ik speel ♥2 naar ♥10. Dan ♣B voor; als oost laag bijspeelt, speel ik ♣2. 
b. Ik speel ♥2 naar ♥10. Dan ♠H waarop ik ♣2 bijspeel. 
c. Ik speel ♥2 naar ♥10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven, sla ♣A en 

speel dan ♣2 naar ♣B. 
d. Ik speel ♥2 naar ♥10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven en speel 

dan ♣2 voor. 
 

 
Wat doet west eigenlijk gek. Gouden regel is dat je met AH in handen veilig met 
het aas kunt uitkomen, en dat je dat zónder heer beter niet kunt doen. 
 
Een andere eveneens goudgekleurde regel is dat je tegen een troefcontract 
beter niet ‘onder je aas’ kunt uitkomen. Veel spelers lijken daaruit te begrijpen 
dat je tegen een troefcontract wél met een aas mag uitkomen als de heer 
ontbreekt. Dat is een ernstig misverstand. Het is dan meestal beter om voor 
een andere uitkomstkleur te kiezen. 
 
Eén uitzondering: als de kans groot is dat partner de heer heeft, kun je met Ax 
die gok nemen, zodat je de derde slag in die kleur kunt troeven. 
 
Terug naar dit spel. Je speelt een troefcontract, dus tel je je dreigende 
verliezers vanuit de zuidhand. Dat levert op:  
- één (inmiddels zekere) verliezer in schoppen; 
- géén in harten; 
- geen in ruiten; 
- één in klaveren. 
Het leuke van dreigende verliezers tellen is dat het speelplan tijdens het tellen 
vanzelf kan ontstaan… 

 
 

   
 

 



 
Spel 3 Overpeinzing 

 
Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 

          1♥ 
    pas  4♥  pas  pas 
    pas 

 

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

  
♠ A 4 
♥ A 10 8 7 5 3 
♦ A 6 5 4 
♣ 4 
 
Jij speelt 4♥. West komt uit met ♣8. Hoe grijp je deze stier bij de hoorns? 
 
a. Ik laat dummy ♣10 leggen. 
b. Ik laat dummy ♣V leggen. 
c. Ik laat dummy ♣A leggen en speel schoppen. 
d. Ik laat dummy ♣A leggen en speel harten (troef). 
e. Ik laat dummy ♣A leggen en speel ruiten. 
f. Ik laat dummy ♣A leggen en speel klaveren door. 
 

 
Als je vanuit de zuidhand zoekt, tel je vijf dreigende verliezers:  
 
♠ A 4………………………… één in schoppen 
♥ A 10 8 7 5 3…………… één in harten als je ♥V niet vindt 
♦ A 6 5 4…………………… drie in ruiten als je begint met drie troefrondjes 
♣ 4……………………………… géén klaverenverliezer, dankzij grote broer ♣A 
 
Er is een kans om een schoppenverliezer te voorkomen: nu ♣V leggen. Als oost 
niet over ♣H beschikt, kun je daarna op dummy’s ♣A je ♠4 laten vertrekken. 
 
In harten heb je het beroemde dilemma: ♥AH slaan óf ♥H slaan en dan ♥B 
voorspelen alsof je gaat snijden… Oost is ook maar een mens. Er zijn 
volksstammen oostspelers die met ♥Vxx dan braaf ♥V op ♥B leggen. 
 
In ruiten dreigen drie verliezers. Het leuke van de ruitenkleur is dat je er in de 
dummy vrij weinig van hebt. In een troefcontract kan dat aangenamer 
uitpakken dan in een SA-contract… 
 
  

 


