
Opgave 93 - overpeinzing 

 

 

 

Vraag ACC 93 A 

Je speelt 4♥. West speelt ♠H voor. 
 

♠ A 3 2    
♥ 6 5 4 3      
♦ 4 3 2 
♣ A H 6  

  
♠ -     
♥ V B 10 9 8 7 
♦ A H B 
♣ 5 4 3 2 
 
Voor welke eerste actie kies je? 
a.  Ik laat dummy ♠2 bijspelen 
b.  Ik laat dummy ♠A bijspelen, ruim ♦B op en trek troef 
c.  Ik laat dummy ♠A bijspelen, ruim een klavertje op en trek troef 
d.  Ik laat dummy ♠A bijspelen en speel dan ♦2 naar ♦B 

 
Je speelt een troefcontract, dus zoek je - voordat je dummy een kaart laat 
bijspelen - naar slagen die je dreigt te verliezen. Je kunt zoeken vanuit de 
hand van dummy óf vanuit je eigen hand.  
 
Mijn advies:  

Zoek vanuit de hand met de meeste troefkaarten. Dat is vrijwel altijd het 
overzichtelijkst, omdat die hand meestal (veel) minder dreigende 
verliesslagen telt! 
Omdat ik enkele opgetrokken wenkbrauwen zie, controleren we die 
stelling. 
 

Dreigende verliesslagen, vanuit de noordhand: 

♠3 en ♠2 zijn dreigende verliesslagen 
♥5 en ♥4 zijn eveneens twee dreigende verliesslagen, omdat je ♥AH mist. 
In ruiten tel je vanwege ♦B één dreigende verliesslag 
In klaveren een verliezer ♣5, dus totaal: zes dreigende verliezers. 
 

Dreigende verliesslagen, vanuit de zuidhand: 

Géén verliesslag in schoppen, omdat je geen schoppen hebt! 
Twee dreigende verliezers in harten. 
Eén dreigende verliezer in ruiten (♦B). 
Twee dreigende verliezers in klaveren (dummy’s ♣AH kunnen maar twee 
van zuids vier klaveren opvangen. Totaal vijf dreigende verliezers. 
 
Op ♠A kun je al meteen in de eerste slag een dreigende verliezer 
opruimen. Wat wordt het: ♦B of een klavertje? 
 

 

 



Vraag ACC 93 B 

♠ A H 
♥ 4 3 2 
♦ 6 5 4 3 
♣ 6 5 4 3 

  
♠ 2 
♥ A V 6 5 
♦ A H V B 2 
♣ A 8 7 
 

Tegen jouw 3SA-contract start west met ♠V. Hoe begint jouw speelplan? 
a.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♥5 op. 
b.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♦2 op. 
c.  Ik speel na ♠A ook ♠H en ruim ♣7 op. 
d.  Ik speel na ♠A ♥2 naar ♥V. 
e.  Ik speel na ♠A ♣3 naar ♣7. 

 
Dit vraagstuk beantwoordt zichzelf als je de eerste stap van het speelplan hebt 
gezet: het tellen van je vaste slagen… 
 

 

  



Vraag ACC 93 C 

Je speelt 3SA. Ook deze westelijke tegenstander kiest voor de ♠H-uitkomst. 
 
♠ A 3 2 
♥ 4 3 2 
♦ H V B 10 9 8 
♣ 6 

  
♠ 4 
♥ A H 6 5 
♦ A 
♣ H V B 10 9 8 7 
 
Je westelijke tegenstander kiest voor de ♠H-uitkomst. Hoe ga je daarmee 
om? 
Ik duik de uitkomst; als west schoppen vervolgt laat ik dummy ♠A leggen en: 

a.  speel ik ♥5 bij. 
b.  speel ik ♦A bij. 
c.  speel ik ♣7 bij. 

Ik win de uitkomst met ♠A en speel dan: 
d.  ruiten 
e.  klaveren 

 
Als regisseur van een SA-contract tel je je vaste slagen voordat je ook maar 
één kaart bijspeelt. Een vaste slag is een slag die je kunt oppakken zonder dat 
je eerst een slag moet gunnen aan de tegenpartij. Klinkt eenvoudig, maar in dit 
spel kan dat toch vrij pittig zijn. 
 
Na de uitkomst van ♠H tel je slechts vier vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♦A. Na  
deze vier slagen kun je immers geen slag winnen zonder eerst OW een slag te 
gunnen. 
 

Stel dat west was uitgekomen met ruiten, dan had je opeens 
negen vaste slagen geteld: ♦A, ♠A, vijf ruitenslagen en ♥AH. Met de 
juist speelwijze maak je dan zelfs drie overslagen! Zie je die 
speelwijze? Geeft niet als je die niet ziet, want dat levert niets 
extra’s op . 

 
Je kunt wel heel veel slagen ontwikkelen in klaveren, liefst zes. Maar de kans is 
niet denkbeeldig dat OW meteen de eerste klaverenslag arresteren met ♣A, 
doorgaan met schoppen en jou pas een klaverenslag gunnen als je al lang en 
breed down bent. 
 
Best even lastig: voldoende slagen ontwikkelen én controle hebben en houden 
op de schoppenkleur. 
 
Toch is er na de uitkomst met ♠H een speelwijze waarmee je negen slagen 
binnensleept tegen het sterkste tegenspel…  



 


