
Opgave 130 -antwoord 

 

 

Mijn vijf antwoorden en mijn vijf biedingen 
 

 
Vraag ACC 130-1 Noord gever, NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  3♥  doublet pas  ♠ V 2 
3♠  pas  pas  ??  ♥ B 5 4 3 

♦ 9 8 7 6 5 
♣ 7 6 

 

Vraagje: hoeveel punten verwacht je bij OW? 

 
Antwoord: OW hebben minstens 28 punten! Dus missen ze met 3♠ een zeer 
kansrijke mancheboot. Met elke andere bieding dan ‘pas’, schuif ik voor hen de 
loopplank uit naar een kansrijk manchecontract. Daarom pas ik!  
3♠ van OW met een stel overslagen, kost mij minder dan een zelf kwetsbaar 
gedoubleerd niet gemaakt 5♥-uitneemcontract… 

 
 
Vraag ACC 130-2 Noord gever, allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1♦  1♥  ♠ B 8 7 
 pas  2♣  pas  ??  ♥ A H 7 6 5 

♦ 4 3 2 
♣ A 8 

 

Vraagje: kan partner noord méér dan 11-12 punten hebben? 

 
Antwoord: Nee! Met openingskracht had hij sterker geboden. Dus pas ik! 

 
 

 
Vraag ACC 130-3 Oost gever, NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
     1♥  3SA  ♠ A 8 

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

 

Vraagje: Hoeveel slagen verwacht je te maken in een SA-contract? 

  
Antwoord: Ik verwacht 10 slagen te maken, want natuurlijk zal west uitkomen 
in de kleur van zijn partner! Dus bied ik 4SA. Na mijn 3SA-bod en mijn 
zwijgende partner kan dat geen vraag zijn naar het aantal azen (dat antwoord 
weet ik al ). 



 
 

 
Vraag ACC 130-4 West gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1♣  doublet 1♠  pas  ♠ 7 
2♠  3♥  pas  ??  ♥ V 8 2 

♦ V 9 8 7 3 2 
♣ 8 7 6  

 

Vraagje: Wat voor verdeling en kracht verwacht je van partner noord? 

 
Antwoord: Partner doubleert eerst en biedt in zijn tweede beurt tegenover een 
partner – ik dus – die niets kan hebben, 3♥. Dat belooft een sterk spel met 
prachtige harten. Als hij met niets bij mij 3♥ aandurft, dan moet ik met 6 
punten, vier voor de twee vrouwen en twee voor de singleton schoppen, wel 4♥ 
bieden! 
 

 

Vraag ACC 130-5 Zuid gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      1♥  ♠ 7 6 5 
pas  1♠  pas  ??  ♥ H V B 7 6 

♦ A V B 7 
♣ A 

 

Vraagje: Hoeveel punten belooft partner noord minimaal? 

 

Antwoord: Eindelijk een gemakkelijke vraag: 6 punten. Dat betekent dat we 
samen 23 punten kunnen hebben en dat de manche dus nog niet vaststaat. En 
dát impliceert dat ik me met deze zuidhand geen rebid van 3♦ kan permitteren, 
want dat zou mancheforcing zijn. Dus bied ik beheerst 2♦ in mijn tweede beurt. 
 

Tel 2 punten per juiste bieding. Je totaal is je rapportcijfer voor ‘Bieden’. 
 

 


