
Vraag ACC 111 – Ons oordeel over zuids bied- en speeltechniek 

 
 

West  Noord Oost  Zuid 

    1♦  doublet 
pas  1♠  pas  1SA 
pas  2SA  pas  3SA (allen passen) 

 
♠ 8 7 6 5 
♥ 3 2 
♦ A 10 9 7 
♣ V 3 2 

  

♠ A H 4 
♥ H 4 
♦ H B 8 2 
♣ A B 5 4  
 
Zuid speelt 3SA. 
Ondanks oosts 1♦-opening start west met ♥5. Oost wint de uitkomst met ♥A 
en speelt harten terug voor zuids ♥H.  
 
De derde slag speelt zuid ♦B naar ♦A; laat dummy dan ♦10 voorspelen en 
snijdt op ♦V.  
 
Wat vind je van Zuids bieden en spelen? 
a.  Zuid bood en speelde perfect     = 10 ptn. 
b.  Zuid bood perfect, het uitspelen kan beter   = 5 ptn. 
c.  Zuids bieden kan beter, maar hij speelt het perfect uit = 5 ptn. 
d.  Zuids bieden én spelen zijn voor verbetering vatbaar = 0 ptn. 

 

Zuid bood uitstekend (c en d vallen af). Na zijn doublet moet zuid met 
normale openingskracht passen op partner noords 1♠-bod (daarom geldt de 
voorwaarde van minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren). Noords 1♠-
bod sluit immers 0 punten niet uit. Het 1SA-rebid belooft daarom 18-19 punten. 
Daarop zal noord met niets passen. 2SA duidt op 6-8 punten, want met 9 
punten had noord sterker moeten bieden. Dat is voor zuid mooi genoeg om 3SA 
uit te bieden. 
 
Zuid speelde ook uitstekend! (b valt ook af). De oversteek met ♦B naar ♦A 
is essentieel. Als oost ♦V in de derde slag bijspeelt, kan zuid in de 4e ruitenslag 
weer naar noord om op ♣H te kunnen snijden.  
 
En als oost ook de 3e ruitenslag ♦V in zijn armen houdt? Dan moet zuid 
wachten met de 4e ruitenslag. Dummy is nog steeds aan slag. Speel dan eerst 
♣2 naar ♣B! ♦H komt daarna wel . 

 
 

En met vraagstuk 111 sluiten we dit krankzinnige coronajaar af… 
 


