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Vraag ACC 116 - Overpeinzing 

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

  
♠ 6 
♥ H V B 9 8 
♦ A H 4 
♣ 7 6 5 4 
 
Na 1♥ - 4♥ ben jij leider in een 4♥-contract. 
West komt uit met ♠9, jij laat dummy ♠H leggen, oost wint de slag met ♠A. 
 
Oost speelt ♦V, voor jouw ♦A. 
Hoe speel je verder? 
 
a. Ik trek troef, en begin met ♥A. 
b. Ik trek troef, en begin met ♥H. 
c. Ik speel ♦H en troef dan ♦4 in dummy. 
d. Ik speel klaveren. 

 
Je speelt een troefcontract, dus inventariseer je allereerst je dreigende 
verliesslagen. Dat doe je vanuit de noord- óf vanuit de zuidhand. Omdat de 
hand met de meeste troefkaarten meestal de minste verliesslagen telt*, tellen 
we de dreigende verliezers in dit spel vanuit de zuidhand. 
 
*Kom ik op terug na het speelplan. 
 
♠6:   één in schoppen, we missen immers ♠A. 
♦4:   één in ruiten, bij de eerste zoektocht denken we nog niet in 

(aftroef)oplossingen. 
♣7 6 5 4:  vier in klaveren. 
 
Dat zijn totaal zes dreigende verliezers. 
 
Dankzij de gunstige eerste slag - dummy’s schoppen zijn nu hoog - ziet het er 
rooskleurig uit. Als de ontbrekende vier harten 2-2 of 3-1 zitten (ruim 90% 
kans), kunnen we troeftrekken, houden we in dummy één of twee troeven over, 
spelen dan ♦H, troeven ♦4, waarna we de verliezende klaveren dumpen op 
dummy’s hoge schoppen.  
 
Maar… juist als het er zo gemakkelijk uitziet, kun je je permitteren ook rekening 
te houden met een beroerde verdeling: bijvoorbeeld dat de ontbrekende harten 
wél 4-0 zitten. Het zal weldadig voelen als ze inderdaad 4-0 zitten en jij dan 
tóch je contract maakt, want dán betaalt die extra inspanning zich uitstekend 
uit!    

 


