
Opgave 4 - antwoord 

 

De vorige vraag (4) De juiste aanpak 

  

        Jouw 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 1 Zuidhand 2 

1♦  1♠  pas  ??  ♠ H V 3 2  ♠ H 10 3 2 

♥ 9 8   ♥ A 9 

♦ 4 3 2  ♦ A 6 

♣ H V 8 7  ♣ V B 7 6 5 

 
Met welk biedkaartje reageer je op partner noords 1♠-volgbod met deze twee 

zuidhanden? 

 Zuidhand 1 Zuidhand 2 

a.  2♠   3♠ 

b. 3♠   4♠ 

c. 3♠   3♠ 

d. 2♦   2♦ (steun in partners kleur en minstens 10-11 ptn.) 

 

Tja, wat is wijsheid? Er lopen nog spelers in het wild rond met de afspraak, dat een 
volgbod 10-11 punten belooft en een doublet minstens openingskracht, ongeacht de 

verdeling. 
 

Met die afspraak zou je met zuidhand I mogen passen en met zuidhand II 4♠ mogen 

bieden. Ja, tel daar gerust de maximumbeloning van 10 punten voor!  

 
Maar wat moet je bieden als het volgbod volgens de moderne opvattingen 7-16 

punten belooft?  

 

Antwoord a lijkt het veiligst; al zijn beide biedingen beslist niet zonder risico. 

Tegenover een minimaal volgbod kan dat al te veel van het goede/verkeerde zijn.  
  

Antwoord b is te avontuurlijk als noords 1♠-volgbod 7-8 punten niet uitsluit. 

Ook antwoord c is niet zonder risico; Wat moet noord bieden met 12-13 punten? 

Tegenover zuidhand I is passen goed, maar met zuidhand II bij de partner, mist hij 
daarmee waarschijnlijk een gezond 4♠-contract. 

 
Dat maakt het bod in de kleur van de tegenstander tot een bijzonder nuttig 

instrument: 2♦ stelt partners geboden kleur vast, en garandeert minstens 10 punten.  

Met 14-16 punten biedt noord 4♠.  

Met 12-13: 3♠ (daarmee vraagt hij jou met wat extra’s 4♠ te bieden)  

en met 7-11 punten 2♠.  

 

a. = 10 punten; zonder het 2♦-instrument kun je weinig anders. 

b. = 3 punten: te groot risico van een te hoog contract. 

c. = 3 punten: minder risico van een te hoog contract; hoger risico van een 
                       gemiste manche. 

d. = 10 punten  

 


