
Opgave 56 - antwoord 

 

 

Het antwoord op de vorige vraag (ACC 56) 
 
Bieding 1 

 
Oost gever / OW kwetsbaar 
 
West  Oost  Oosthand 

  pas  ♠ 10 9 
1♣  1♥  ♥ B 8 7 6 5 
2♦  ??  ♦ 8 7 6 
    ♣ A V 8  

Bieding 2 

 
Oost gever / Allen kwetsbaar 
 
West  Oost  Oosthand 

  1♣  ♠ A V 5 4 
1SA  ??  ♥ A B 7 6 

♦ 2 
♣ V 9 8 7 

 
In welke bieding pas je met de gegeven oosthand? 

a. Ik pas in bieding 1 én 2                       = 0 punten 
b. Ik pas alleen in bieding 1                     = 5 punten 
c. Ik pas alleen in bieding 2                    = 5 punten 
d. In de beide biedingen zal ik niet passen = 10 punten 

 
Bieding 1 

West biedt ‘reverse’: een nieuwe kleur die oost oversloeg. Na een bijbod 
dat minstens 6 punten belooft, meldt west daar 16-19 punten mee (na 
een bijbod dat minstens 10 punten belooft heeft hij 15-19 punten). 
Gezien die belofte, kan oost met zijn 7 punten een manchecontract niet 
uitsluiten. Oost mag daarom niet passen. 
Ook als 1♣ van west vooralsnog slechts twee klaveren belooft, mag oost 
na het 2♦-rebid rekenen op een vijfkaart klaveren en een vierkaart ruiten. 
Omdat je geen schoppendekking hebt, kun je het beste kiezen voor de 5-
3-fit: bied 3♣. 
 

Bieding 2 

West belooft 6-10 punten; aan een manchecontract hoef je dus niet te 
denken. Maar wel aan ‘contractverbetering’. Die lijkt met de singleton 
ruiten geen luxe. Bied 2♣. West ontkent met 1SA een kwartet ruiten, 
harten en schoppen, waardoor hij vrijwel zeker minstens een 4-kaart 
klaveren zal hebben. ‘Vrijwel zeker’, maar niet helemaal: in een 
parenwedstrijd kan het weleens aangenaam uitpakken als west met een 
3-3-4-3-verdeling zijn 4-kaart ruiten verzweeg, omdat 1SA nu eenmaal 
meer oplevert. Dan zou je in dit geval dus in een 4-3-fit spelen. Daar 
moet het partnership maar tegenkunnen! 

 
 


