
Opgave 109 - Overpeinzing 

 

 

Overpeinzing        Wat is RKCB? Dat staat voor Roman Key Card Blackwood. 
 
Hoe meer azen, des te gelukkiger een bridger wordt. Misschien is RKCB daardoor zo 
populair, want met RKCB op je biedmenu tellen dezelfde 52 kaarten 25% meer azen: 
de aanstaande troefheer telt RKCB namelijk óók als ‘aas’! Formeel spreken we over 
vijf ‘sleutelkaarten’. 
 
Zodra een troefkleur is vastgesteld, vraagt 4SA naar het aantal sleutelkaarten. 
 1♥  1♠ 

2♠  4SA De schoppenkleur is bekend: 4SA is RKCB 
 
2SA  3♦ 
3♥  4SA De 4SA bieder heeft kennelijk een prachtige hartenkleur, 

gezien zijn voorafgaande transfer. Met 4SA vraagt hij de 
openaar ook ♥H als sleutelkaart mee te tellen.  
 

1♠  4SA Dit directe 4SA-bod stelt schoppen vast als troefkleur. ♠H is 
naar de elitegroep van azen gepromoveerd 

 
1SA  4SA Dit 4SA-bod kan géén RKCB zijn. Er is immers geen 

troefkleur bekend. Als je nu toch azen vraagt, telt het spel er 
slechts vier. Zonder bekende (troef)kleur vragen sommige 
spelers met dit 4SA-bod of partner maximaal is. Dat noemen 
we de kwantitatieve 4SA, maar daar hebben we het nu niet 
over. 
Als je de kwantitatieve 4SA speelt, vraag je zonder 

vastgestelde troefkleur met 4♣ naar het aantal azen. 

 
De antwoorden op 4SA: 

5♣ 1 of 4 azen* 
5♦  0 of 3 azen* 
5♥  2 azen, zonder troefvrouw 
5♠  2 azen, mét troefvrouw 
 
*Oorspronkelijk stond 5♣ voor 0 of 3 azen. Omdat één aas vaker voorkomt dan 
nul azen zijn die twee antwoorden omgedraaid, waardoor de kans op 5♣ groter 
is dan op 5♦. En het voordeel van 5♣ is dat er meer biedruimte overblijft om 
naar troefvrouw te vragen. 
 

Na het 5♣/♦-antwoord: 

Dit antwoord zegt nog niets over het eventuele verblijf van troefvrouw. Met 
troefvrouw zelf in handen, of met samen minstens tien troeven, zal de 
KeyCardvrager daar ook niet zo benieuwd naar zijn. Maar zónder troefvrouw en 
samen 8 of negen troeven, is dat toch interessante informatie.  
Na 5♣/♦ vraagt de RKCB-bieder dat met het opvolgende bod. Daarbij slaat hij 
de beoogde troefkleur uiteraard over, anders zou hij na een teleurstellend 
antwoord niet op de rem kunnen trappen. Het goedkoopste bod op die vraag 
ontkent troefvrouw. 

 


