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Vraag ACC 147 Overpeinzingen 

 
Spel 1 West gever / Allen kwetsbaar 
 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 pas  2SA  pas  3♦  ♠ 3 2 
 pas  3♥  pas  ??  ♥ 10 9 8 7 6 5 4 
         ♦ B 7 6 
         ♣ 2 

Welk kaartje trek je uit je biedbox? 
a. pas 
b. 3SA 
c. 4♥ 
 

1 puntje, dat is niet echt veel. Tegenover een partner die 20-22 punten belooft 
- dat is wel veel. Maximaal 23 punten. Te weinig voor een verantwoord 
manchecontract als je weet dat je daarvoor minstens 25-26 punten moet 
hebben. Partner west belooft ook een SA-verdeling, waardoor je kunt rekenen 
op minstens twee harten mee.  
Het belangrijkst is of je hand slagen meeneemt. Als je alleen naar dat ene punt 
kijkt van ♦B, is de uitkomst uiterst pover. Maar… als je weet dat de 
tegenstanders maximaal vier harten tegen hebben, is je hand toch echt wel 
goed voor een redelijk aantal slagen.  

 
Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1♦  doublet pas  ??  ♠ 9 8 
♥ H V 9 8 
♦ A 8 
♣ B 10 9 8 7 

Welk kaartje trek je nu uit je biedbox? 
a. pas 
b. 1♥ 
c. 1SA 
d. 2♣ 
e. 2♥ 

 

Een situatie waarover veel misverstanden bestaan.  
 
Noord belooft met zijn doublet: ‘normale kracht’ (12-16 punten) met minstens 
een 3-kaart in de drie ongeboden kleuren, óf een sterkere hand zónder 
minimum 3-kaart garantie.  
 
Als zuid met zijn bieding géén extra kracht belooft, moet de doubleerder met 
‘normale’ kracht passen. Jij hebt tien punten. Bij het maximum van ‘normale 
kracht’ is dat voldoende voor een kansrijk manchecontract.  

 



 
Spel 3 noord gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1♦  1♥  1♠  ♠ A V B 10 9 
2♥  3♦  pas  ??  ♥ H 

♦ H 2 
♣ B 10 9 8 7 
 

Welk kaartje trek je in je tweede biedbeurt met deze zuidhand? 
a. pas 
b. 3♥ 
c. 3♠ 
d. 3SA 
e. 4♣ 
f. 4♦ 
g. 5♦ 
 

Lastig. Als je het negatief doublet speelt, weet je partner al dat je minstens een 
5-kaart schoppen hebt. Een 4-kaart schoppen had je immers verteld met een 
doublet op oosts 1♥-volgbod.  
 
Noord belooft met zijn kleur op 3-hoogte minstens een 6-kaart. Zonder opvang 
in harten denk je aan 5♦. Maar mét een stop in harten kan 3SA het beste 
contract zijn. Je hebt in ieder geval voldoende kracht voor de manche, zowel 
voor 3SA als voor 5♦.  
 
Je zou alleen heel graag willen weten of partner noord wel of geen hartenstop 
heeft…  

 
  



 

Spel 4 noord gever / allen kwetsbaar 
 

♠ A H 
♥ A H 4 
♦ V 10 9 8 7 6 
♣ H 2  

Onder passen van OW boden NZ: 
♠ V 2    
♥ B 3 2  Noord Oost 
♦ B 2   1♦  1SA 
♣ A 9 8 7 6 5 3SA  pas 

 
West komt uit met ♠B.  
Hoe probeer je je contract te maken? 

a. Ik speel de tweede slag ruiten. 
b. Ik speel de tweede slag ♣H, dan ♣2 naar een lage klaveren. 
c. Ik speel de tweede slag ♣H, dan ♣2 naar ♣A en ♣9 na. 
d. Anders, namelijk: 

 

Je telt zes vaste slagen: ♠AH, ♥AH en ♣AH.  
 
In de ruitenkleur kun je vier slagen ontwikkelen, maar… die komen waarschijnlijk 
te laat. Je moet twee keer van slag voordat je die kunt maken. 
Na de tweede ruitenslag halen OW zoveel schoppenslagen binnen, dat jij al down 
bent voordat je je eerste ruitenslag kunt maken. 
 
De klaverenkleur is waarschijnlijk goed voor drie extra slagen: vijf ontbrekende 
kaarten zitten gelukkig meestal 3-2. En met drie extra slagen ben je binnen. Er is 
slechts één probleem: hoe kom je na de derde klaverenslag in je hand om de extra 
drie klaverenslagen te maken? 

 


