
Opgave 141 - antwoord 
 

 
Vraag ACC 141  Mijn vijf biedingen 

 

1 Zuid gever / NZ kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1♦  ♠ 4 3 2 
1♠  doublet pas  ??  ♥ H 6 5 4 

♦ A V 6 5 
♣ A 8 

2♥!  
Noords negatieve doublet belooft een 4+kaart harten. Dan mag zuid bieden alsof 
noord 1♥ als bijbod gaf. Zuids 2♥-rebid is dus géén nieuwe kleur, en dus ook geen 
bod dat extra kracht belooft. 

 
2 Zuid gever / allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1♣  ♠ H V 8 
1♥  1♠  pas  ??  ♥ 6 

♦ A V B 8 
♣ H V 9 8 7 

4♠! 
Noords 1♠-bod is een onderdeel van het negatieve doublet. Met doublet belooft 
noord precies een 4-kaart schoppen. 1♠ belooft minstens een 5-kaart schoppen. Met 
zuids 3-kaart schoppen mee staat een schoppencontract vast. Zuid heeft 17 
honneurpunten, en mag voor de singleton harten toch wel twee puntjes bijtellen. 
Zelfs met een 6-puntenminimum bij noord moet 4♠ een zeer kansrijk contract zijn.  

 
3 Noord gever / allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1♦  3♥*  4SA*  ♠ A 
pas  5♦*  pas  ??  ♥ H 10 

♦ H V 8 7 6 5 
♣ A H 8 7 

*3♥: preëmptief 
*4SA: vraagt naar het aantal azen 
*5♦: meldt één aas  

6SA! 
Met één aas bij noord wil zuid klein slem. Vraag is wélk slem: 6♦ of 6SA? Beide 
contracten hebben een risicofactor: 

- 6♦ strandt als oost uitkomt met ♥A en harten naspeelt, getroefd door west. 
- 6SA kan lastig worden als west uitkomt met schoppen en partner noord niet ♠H 

meeneemt. 
De risico’s vallen tegen elkaar weg. Dat maakt 6SA tot het aantrekkelijkste contract, 
aangezien 6SA C meer oplevert dan 6♦ C. 
  



 

4 Noord gever / OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1♣*  pas  1♠  ♠ V B 7 6 5 

pas  2♠  pas  pas  ♥ A 9 8 7 
3♣  doublet pas  ??  ♦ 6 5 4 

♣ 2 
*1♣: minstens 2-kaart klaveren 

Pas! 
De pas in zuids 2e beurt zegt alles over zuids kracht. Noords doublet kan niets anders 
zijn dan een strafdoublet. Noords 1♣-opening kan al met een 2-kaart klaveren, maar 
sluit een mooie klaverenkaart zeker niet uit. Na zuids pas is de krachtsverhouding 
tussen NZ en OW redelijk duidelijk voor west. Hij hoopt kennelijk op weinig klaveren 
bij openaar noord en op redelijke klaverensteun bij partners oost. Daarom gaat hij 
met 3♣ het gevecht aan om de deelscore.  
Noords doublet blaast die hoop op. Zuid kan zijn vertrouwen in het 
beoordelingsvermogen van partner noord maar op één manier bewijzen: met een 
pas!    
 
 

5 West gever / allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1♣  pas  1♥  ??  ♠ A 8 7 
♥ V 8 
♦ H B 9 7 
♣ A 6 5 4 

Doublet! 
Het enige alternatief voor doublet is ‘pas’. Risico daarvan is dat OW in alle rust een 
contract kunnen uitzoeken en spelen, met een grote kans op een slechte NZ-score. 
Minpuntje van ‘doublet’ is de 3-kaart schoppen. Maar dat is te verwaarlozen. Als NZ 
onverhoopt in een 4-3-fit belanden, hoeft dat zeker niet in een ramp te eindigen. 
Voordeel is bovendien dat OW door jullie tussenbieden zich wellicht op laten jagen. 
Met een 2-kaart schoppen gaat mijn voorkeur wél uit naar een ‘pas’. 
 
Noteer 2 punten per goede bieding. Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ACC 141 
 
 


