
 

Opgave 8 - overpeinzing 

 

De nieuwe vraag (ACC 8) Overpeinzing 

 
♠ H 10 
♥ 10 9 8 7  
♦ B 2 
♣ V 9 8 7 6 
  
♠ A B 9 8 7 6 
♥ V 
♦ A H 9 8 
♣ A 5 
 
Jij leidt het 4♠-contract. 
 
West valt aan met ♥A en vervolgt met 
♥H. Die troef je.  
 
Hoe speel je verder na die aftroever? 
 
a. lage ♠ naar ♠H; ♠10 voor, snit op 

♠V. 
b. ♠7 naar ♠10. 
c. ♦A, ♦H, ♦8 getroefd met ♠H. 
d. ♦A, ♦H, ♦8 getroefd met ♠10. 

Zuid gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Noord Oost  Zuid 

     1♠ 
pas  1SA  pas  3♦ 
pas  3♠  pas  4♠ 
pas            pas            pas 
 
Als NZ 5-kaart hoog spelen, ontkent 
noord met zijn 1SA-bod een 3-kaart ♠. 
Zijn 3♠ kan dan niet opeens wél een 3-
kaart beloven. Dus moet dat een 2-kaart 
zijn. En zuid, met zijn 18 punten en enig 
vertrouwen in zijn afspeeltechniek, zou 
van te weinig zelfrespect getuigen als hij 
het bij 3♠ zou laten…  

 
Natuurlijk zocht je al naar de dreigende verliezers, je speelt immers een 
troefcontract. Ik loop dus duidelijk achter. Voordeel is dat je mij daarbij op mijn 
vingers kunt kijken . 
 
Ik ben gemakzuchtig van aard. Ooit ving ik ergens op dat de hand met de meeste 
troeven vrijwel altijd de minste dreigende verliesslagen telt. Dus zoek ik vanuit de 
zuidhand. 
 

• In de troefkleur tel ik één dreigende verliesslag: ik loop toch een redelijke kans 
dat ik een slag verlies aan ♠V. 

• In harten tel ik ook één dreigende verliezer. Door de uitkomst met ♥A, zelfs 
méér dan dreigend. 

• In ruiten dreigen twee verliezers: ♦9 en ♦8. 
• En in klaveren één (♣5).  

 
Totaal liefst vijf dreigende verliezers. De harten en klaverenverliezer kun je niet 
voorkomen. De hartenverliezer ben je al kwijt en de klaverenverliezer (♣5) kun je 
niet voorkomen door die kaart op een andere bijkleur op te ruimen. 
 
Dus gooi je al je energie op de drie dreigende verliesslagen in de troefkleur en in 
ruiten. Sterkte daarmee! 
 


