
Opgave 123 - overpeinzing 

 

 

Vraag ACC 123-1 6SA-contract - Overpeinzing 

 
Parenwedstrijd met percentages 

 

♠ H V 4 3 2 
♥ A 2 
♦ A H B 3 2 
♣ H 

  
♠ 5 
♥ H V 3 
♦ 6 5 4 
♣ A V B 8 7 6 
 
Na enig aftasten – en met passende tegenstanders – ben je uiteindelijk leider 
in een zeer gezond 6SA-contract. 
 
West komt uit met ♥B. 
 
Hoe probeer je dit contract thuis te brengen? 
a. Ik win de uitkomst met ♥A en speel dan ♣H en ♠H. 
b. Ik win de uitkomst met ♥A, dan ♣H overnemen met ♣A en ♦4 naar ♦B. 
c. Ik win de uitkomst met ♥H, dan ♠5 naar ♠H. 
d. Ik win de uitkomst met ♥H, dan ♦4 naar ♦B.  

 
Je speelt SA, dus telde je meteen je vaste slagen.  
Ik kom uit op 11 slagen: drie in harten, twee in ruiten en zes in klaveren.  
 
In stap twee, het creatieve deel, zoek je naar een extra slag. En die zoektocht 
hoeft niet lang te duren: het koppel ♠HV is goed voor een zekere schoppenslag. 
Een geslaagde snit op ♦V is goed voor een overslag. 

  



 
 

Vraag ACC 123-2 – 6♣-contract – Overpeinzing 

 
♠ 4 3 2 
♥ A B 
♦ H B 
♣ H B 9 7 5 3  

  
♠ A V 5 
♥ 4 
♦ A 3 2 
♣ A V 10 8 6 4 
 
Tegen jouw 6♣-contract start west met ♥H. 
Hoe was je dit slemvarken? 
 
Ik win de uitkomst met ♥A, haal in slag 2 ‘alle’ troeven op en speel dan: 
a. ♠2 naar ♠V 
b. ♦2 naar ♦B 
c. ♦H; ♦B naar ♦A; ♦3 getroefd  
d. ♥B en speel uit de hand ♠5 bij 
e. Ik duik de uitkomst 

 
Je speelt een troefcontract, dus weet je op dit moment in ieder geval het aantal 
dreigende verliezers. 
 
Vanuit de zuidhand tel ik de dreigende verliezers. 

Ik kom aan drie: twee in schoppen (♠V en ♠5) en één in ruiten. Dummy’s 
♦H kan alleen ♦2 óf ♦3 beschermen, niet beide. 
 

Dan de zoektocht naar het voorkomen van dreigende verliezers.  
Je hebt voldoende troeven over om zuids derde ruiten te troeven.  
 
Blijven over: de twee dreigende schoppenverliezers.  
Vanuit noord kun je snijden op ♠H. Zit die goed, dan ben je binnen. Zit die 
verkeerd, dan heb je een probleem, omdat ♠5 altijd een verliezer blijft.  
 
Het was leuker als west met schoppen was uitgekomen. Dan wint je ♠V altijd 
een slag en zou je veilig zijn.  
 
Wat weet je verder? Dat west uitkwam met ♥H, en dat die uitkomst van de 
daken schreeuwt dat west ook ♥V heeft. Conclusie van deze wetenschap: je zou 
west met ♥B aan slag kunnen brengen op een moment dat jij het héél fijn vindt 
als west weer zou moeten voorspelen…   
 

 


