
Opgave 80 – antwoord 

 

 

ACC 80 de juiste acties 

Welke zuidelijke rebids zijn correct? 
 
1. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1♦  ♠ 3 2 
 1♠  doublet pas  2♦!!  ♥ B 8 7 6 
         ♦ A H 5 4 3 
         ♣ A B 
 
2. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1♣  ♠ H V 5 4 
 1♥  doublet pas  1♠!!  ♥ 2 

♦ A V B 2 
♣ A H 9 8 
 

3. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1♣  ♠ H V 9 8 
 1♦  1♥  pas  1♠!!  ♥ 7 6 

♦ A V 2 
♣ V 9 8 7 
 

a. Volgens mij zijn drie zuidelijke rebids correct.   = 0 punten 
b.  Ik zie maar twee correcte rebids.     = 3 punten 
c.  Ik zie slechts één correct rebid.     = 7 punten 
d.  Helaas pindakaas, alle rebids kloppen van geen kant.  = 10 punten 

 
Inderdaad kloppen de drie rebids van geen kant.  
 

 Bieding 1: Noord belooft 6+ met een 4+harten; het juiste rebid is 2♥. 
 
 Bieding 2: Noord belooft 6+ met precies een 4-kaart schoppen. Met jouw  

19 punten weet je dan genoeg: er is een 4-4-fit in schoppen én 
voldoende kracht voor de manche; het juiste rebid is 4♠.   
 

Bieding 3: Deze is pikanter. Met 1♥ ontkent noord een 4-krt schoppen.  
Dan heeft het geen zin om jouw schoppenkwartet te bieden. Het 
1♠-rebid heeft zelfs een nadeel: daarmee geef je informatie 
waarmee je alleen je tegenstanders blij kunt maken. Het juiste rebid 
is daarom 1SA. Ook als je niet uitsluit dat partner met een 5-kaart 
harten en een 4-kaart schoppen toch liever 1♥ biedt dan (negatief) 
doubleert, wint 1SA het vanwege je ♦AV.  
Als noord wél had gedoubleerd, en daarmee in de beide hoge 
kleuren minstens een 4-kaart beloofd, bied je wél 1♠! 

 
Speel je nog geen negatief doublet? Dan adviseer ik je om dat instrument snel in te 
voeren. Niet alleen omdat het een bijzonder handig hulpmiddel is, maar ook omdat je 
meeste tegenstanders dat toepassen. Je zult in ieder geval moeten weten wat zij met 
hun biedingen vertellen. Het mes snijdt dus aan twee kanten! 


