
Opgave 154 - overpeinzing 

 

 

Spel 1 Overpeinzing 

 

♠ 4 3 2 
♥ V 3 2 
♦ 5 4 3 2 
♣ 4 3 2 

  
♠ A H 
♥ H 5 4  
♦ A H V B 
♣ A V B 5 

 
Na wests 1♠-opening passen noord en oost. Jij biedt 3SA. 
 
West start met ♠V. Oost speelt ♠5 bij. 
Je wint de slag met ♠A. Hoe verzeker je je van negen slagen? 
a. Ik speel de 2e slag ♣V. 
b. Ik speel de 2e slag ♣A, en dan ♣V. 
c. Ik speel ♥4 naar ♥V. 

 
Je speelt een SA-contract, dus telde je inmiddels automatisch je vaste slagen. 
En met ♠AH, ♦AHVB en ♣A kom je op zeven.  
 
In harten kun je één extra slag ontwikkelen: met ♥A kunnen de tegenstanders 
♥V of ♥H vangen, maar niet allebei. 
 
Ook de klaveren zijn altijd goed voor één extra slag, om dezelfde reden: OW’s 
♣H kan ♣V of ♣B ronselen, maar never ♣V én ♣B! 
 
West was zo vriendelijk om te vertellen dat hij alle ontbrekende punten heeft. 
 
Er is ook een gevaar: west startte met schoppen. Je hebt nog één 
‘schoppenstop’. Zodra OW aan slag komen, vallen ze die kleur weer aan en 
moet je dus twee slagen voor het oprapen hebben… 
 

  



 
 

Spel 2 Overpeinzing 

 

♠ 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ 3 2 
♣ H 10 9 8 7 6 

  
♠ A H 4 
♥ A H 5  
♦ H V B 10 9 
♣ V B 
 
Jij speelt 3SA. West start met ♠V. 

 
Je wint de eerste slag met ♠A. Welk vervolg spreekt jou het meest aan? 
a. Ik speel klaveren tot ♣A verschijnt. 
b. Ik speel klaveren; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op ruiten.  
c. Ik speel ruiten tot ♦A verschijnt. 
d. Ik speel ruiten; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op klaveren. 
e. Met klaveren of ruiten beginnen maakt niet uit. 
 

 
Ook een lekkere: een SA-contract met slechts vier vaste slagen! Maar gelukkig 
wel met uitzicht op extra slagen in de lage kleuren. 
 
In ruiten geef je alleen ♦A af, dus mag je rekenen op vier extra slagen. 
In klaveren tel je zelfs vijf extra slagen. Voorwaarde voor het winnen van vijf 
klaverenslagen is wel dat OW meteen ♣A leggen in de eerste klaverenslag. Dan 
kun jij daarna ♣B overnemen met ♣H en de rest afdraaien. 
 
Maar… OW zijn ook niet gek. Die zien ook dat dummy’s klaveren uitsluitend 
bereikbaar zijn met klaveren. ♣A zullen ze dus echt niet meteen in de eerste 
klaverenslag leggen. En dat betekent dat de klaveren van dummy geen slag 
zullen maken… 
 

  



 
Spel 3 Overpeinzing 

 

♠ A 3 2 
♥ 3 2 
♦ 3 2 
♣ B 10 9 8 7 6 

  
♠ H 6 5 4 
♥ A H 4 
♦ H V B 10 
♣ A V 

 
Tegen jouw 3SA start west met ♥V. 
 
Met welke speelwijze maak jij negen slagen? 
a. ♠4 voor, dummy laag laten bijspelen. 
b. ♠4 naar ♠A, dan een schoppenslag weggeven. 
c. ♦H. 
d. ♣A, ♣V na. 
e. ♣V. 
 

 
Je telt vijf vaste slagen: ♠AH, ♥AH en ♣A.  
 
Diverse extra slagen zijn mogelijk:  
- één in schoppen als de ontbrekende schoppen 3-3 zitten; 
- drie in ruiten - alleen ♦A geef je af; 
- één in klaveren als OW ♣V een slag gunnen; vier in klaveren als OW ♣V 

meteen opvangen met ♣H. 
 
Niet één kleur kan de noodzakelijk vijf extra slagen leveren. Je moet dus 
combineren. En ook nu is het van levensbelang om te beginnen met de juiste 
kleur. Er dreigt immers een (te groot) aantal verliesslagen in harten. 
  

 


