
Opgave 98 - antwoord 

 

 

Vraag ACC 98: Mag oost passen? Mijn keuzes… 

 West  Oost  

A 1♦  1♠ 
2♣  ?? 

West overschrijdt NIET de grens van 2 in zijn openingskleur (2♦). Hij biedt met 
2♣ ook geen kleur die oost oversloeg én als oost de eerste kleur van west wil 
steunen, hoeft dat niet op 3-hoogte. 
 
Het 2♣-rebid belooft dus géén extra kracht. Met een minimaal 1♠-bijbod mág 
oost passen. 

  

 
  West  Oost  

B 1♥  1SA 
 2♠  ?? 

Met 2♠ rinkelen de drie alarmbellen wél. West belooft extra kracht - tot een 
maximum van 19 punten - omdat je met méér kracht waarschijnlijk sterker had 
geopend dan met 1♥. Oost mag dus beslist niet passen! 
 
 

West  Oost 
C 1♣  1♥ 
 2♦  ?? 

Ook nu belooft west extra kracht. Hij doorbrak de 2♣-barrière, bood een nieuwe 
kleur die oost oversloeg én als oost wests eerste kleur wil steunen, moet dat op 
3-hoogte. Oost mag ook nu beslist niet passen. 
 
 

West  Oost 
D 1♦  1♠ 
 2♥  ?? 

Hetzelfde verhaal: west belooft 16-19 punten. Ook met een minimaal 1♠-bod 
van oost is een manchecontract nog mogelijk. Oost mag niet passen. 
 
 

West  Oost 
E   1♦ 
 1♥  1SA 
 2♠  ?? 

Nu is het de bijbieder die reverse biedt! Nu mag de openaar niet passen. 
 
 

West  Oost 
F   1♣ 
 1♠  2♣ 
 2♥  ?? 

Wests 2♥-rebid belooft géén extra kracht. Oost mág passen als hij minimaal is 
en verwacht dat een hartencontract het beste resultaat oplevert. 
 



 
 

West  Oost 
G   1♣ 
 1♦  1♥ 

 1♠  ?? 
Goed om met je vaste partner af te stemmen of deze situatie wel of niet forcing 
is: mijn advies: speel dit 1♠-rebid als ‘vierde kleur’ en dus forcing. 
Omdat we in deze aflevering geen  ‘vierde kleur’ behandelen, telt deze vraag 
niet mee. Mits je dit binnen 48 uur afstemt met je vaste partner! 

 
 

West  Oost 
 H   1♥ 
  2♣  2SA 
  3♠  ?? 

West biedt wel degelijk reverse, en belooft daarmee méér dan het eerder 
aangegeven minimum van 10 punten. Onder de manche wordt niet gepast. 
  

 
I West  Oost  Oosthand 

  1♦  1♠  ♠ V 10 8 7 6 
  2♥  ??  ♥ A 10 4 3 

♦ V 2 
♣ 8 5 

West biedt reverse: minstens 16 punten. Passen is beslist verboden. Je mag 
met de twee doubletons 4♥ bieden. Maar verloochen je karakter niet: als je je 
prettiger voelt bij 3♥, mag je dat eveneens goed rekenen. Maar realiseer je wel 
dat voorzichtigheid óók bakken met punten kan kosten… 
 
 

West  Oost 
J 1♠  1SA  ♠ 9 8  
 2♥  ??  ♥ 9 8 7 5 

♦ H B 5 
♣ V 6 4 2 

Deze west belooft 12-14 punten; daarop mag je met deze oosthand zonder 
gewetensbezwaar passen. 
 
 

West  Oost 
K 1♦  2♣  ♠ H B 8 
 2SA  ??  ♥ V 8 7 
     ♦ 6 5 
     ♣ H B 6 5 4  

West overschrijdt alle reverse grenzen, maar… niet met een nieuwe kleur! Deze 
west belooft gewone openingskracht zonder iets extra’s: 12-14 punten. Pas met 
een gerust hart en geniet van partners afspel. 
 

Je score: Tel per goed antwoord één punt. Antwoord G telt niet mee; je kunt dus 
maximaal 10 punten scoren.  
 


