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Bridge Service 

Nummer 569, 19 juni 2014 
 
Redactie: 

Ad van Gemert (zeer gewaardeerd) medewerker 
Ron Jedema (spelregels) 
Siger Seinen (spelregels) 
Rob Stravers (spelregels en eindredactie) 
 

Reeds verschenen nummers 
Op www.bridgeservice.nl 

 
De Bridge Training is gratis!  

Alleen als je echt heel graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, 
naar: rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor 
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.  
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!  
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’. 
 

Eindejaars bridgedrive en diner 
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik 
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot 
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel 
mogelijk donateurs en lezers die een leuk bridgevraagstuk beantwoordden. 

 

Voor de minder gevorderde spelers 
 
Spel 1 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♠  ??  ♠ 4 3 
        ♥ H 10 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ A 6 5 4 

 Wat bied je met deze zuidhand? 
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Spel 1  Bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♠  doublet! ♠ 4 3 
        ♥ H 10 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ A 6 5 4 

 Wat bied je met deze zuidhand? 
 

Je hebt te weinig kracht om een nieuwe kleur te laten horen op 2-hoogte. Als 
je 2♣ zou bieden, verwacht partner minstens 10 punten. Als je 2♥ biedt, 
hangt de verwachting van je partner af van jullie afspraak. 
Of: 8-11 punten met minstens een 5-kaart harten; 
Óf: 10+ met minstens een 4-kaart harten. 
 
De 8-11 met een 5+kaart harten is een afspraak die voortkomt uit het 
Nederlandse of Dutch Acol van Cees Sint en Ton Schipperheijn. Dat geldt 
uitsluitend als je door het tussenbod van je rechtertegenstander jouw kleur 
niet op 1-hoogte kunt bieden. Je klaverenkleur had je ook zonder tussenbod 
op 2-hoogte moeten noemen; vandaar dat het minimum van het 2♣-bod 10 
punten blijft. 
 
Maar er gaan steeds meer stemmen op om dit onderscheid te laten vallen en 
voor alle kleuren op 2-hoogte minstens 10 punten te eisen. 
 
In dat geval kun je het doorgeven van je hartenkleur helemaal vergeten, hoor 
ik enkele lezers denken. Voor hen heb ik een prettig bericht: gebruik in deze 
situatie het negatief doublet! Daarmee beloof je minstens een 4-kaart harten 
met minstens 6 punten zonder bovengrens! We spreken dus van een negatief 
doublet als na een opening in een kleur een volgbod komt in een (andere) 
kleur. 
 

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  ??  ♠ H B 4 3 
        ♥ 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ A 6 5 4 

 Wat bied je met deze zuidhand? 
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Spel 2  Bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♦  1♥  doublet! ♠ H B 4 3 
        ♥ 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ A 6 5 4 

 Wat bied je met deze zuidhand? 
 
Je had nu inderdaad 1♠ kunnen bieden. Maar waarom zouden we het 
tussenbieden van oost niet in ons voordeel gebruiken? Dankzij oosts 
tussenbod hebben we er nu opeens een bieding bij: doublet. En dat kunnen 
we prachtig gebruiken om onze schoppenboodschap te nuanceren. 
We spreken af dat we met doublet precies een 4-kaart schoppen beloven, en 
met 1♠ minstens een 5-kaart schoppen. In beide gevallen beloven we 
minstens 6 punten, zonder bovengrens. Ook dit doublet valt in de categorie 
negatief doublet. 
 

Spel 3   
West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♣  1♦  ??  ♠ H B 4 3 
        ♥ A 8 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ 5 4 

 Wat bied je met deze zuidhand? 
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Spel 3  Bieding 
 

West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
  1♣  1♦  doublet! ♠ H B 4 3 
        ♥ A 8 7 6 
        ♦ 7 6 5 
        ♣ 5 4 
Wat bied je met deze zuidhand? 
 
Ongeacht of noords 1♣ wel of geen 2-kaart klaveren uitsluit, het kan geen 
kwaad om af te spreken dat je na het tussenbod van 1♦ met een doublet 
minstens een 4-kaart belooft in beide hoge kleuren. Dat betekent dat je met 
1♥ of 1♠ tegelijk een 4-kaart uitsluit in de andere hoge kleur. Ook nu maak je 
dankbaar gebruik van oosts tussenbod. Zonder oosts 1♦ had je immers 1♥ 
moeten bieden waarmee je partner noord veel minder inzicht geeft in jouw 
hand, want nu hoort je partner in één klap beide hoge vierkaarten. 

 
Spel 4 
 ♠ 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ A 7 4 3 2 
 ♣ A B 8 7 2 
 
 ♠ A 4 3 
 ♥ A H 5 4 
 ♦ H B 6 
 ♣ H 10 9 
 

Nadat west opende met 2♠ (zwakke twee), dorsten jij en jouw partner toch 
3SA uit te bieden. En dat mag jij spelen. West komt uit met ♠H.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
Als je duikt gaat west gewoon door met de schoppenaanval. 
 
Ik geef een overpeinzing 



Bridge Service, Bridge Training 569, 19 juni 2014, rob.stravers@upcmail.nl    5 
 

Spel 4  Overpeinzing 
 
 ♠ 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ A 7 4 3 2 
 ♣ A B 8 7 2 
 
 ♠ A 4 3 
 ♥ A H 5 4 
 ♦ H B 6 
 ♣ H 10 9 
 

Nadat west opende met 2♠ (zwakke twee), dorsten jij en jouw partner toch 
3SA uit te bieden. En dat mag jij spelen. West komt uit met ♠H.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
Als je duikt gaat west gewoon door met de schoppenaanval. 

 
OW spelen de ‘zwakke twee’. Dat betekent dat je bij west 6-10 punten mag 
verwachten met een 6-kaart schoppen. En als west zes schoppens heeft, kan 
oost maximaal drie schoppenkaarten hebben. Dat kan voor jou prettig zijn, 
want dat betekent dat oost na de derde schoppenslag géén schoppenkaart 
meer zal hebben, en dus ook geen schoppen kan spelen als hij na de derde 
schoppenslag aan slag zou komen … 
 
We tellen zeven vaste slagen: ♠A, ♥AH, ♦AH en ♣AH. Zowel de ruiten- als de 
klaverenkleur zijn mooi genoeg om de noodzakelijke extra twee extra slagen 
te creëren. Verschil tussen de beide kleuren is dat we in klaveren kunnen 
kiezen over welke tegenstander we op de vrouw snijden, en dat we dat in 
ruiten alleen over oost kunnen doen.  
 
Over wie we snijden kan van belang zijn als we een bepaalde tegenstander 
liever niet aan slag laten komen …  
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Spel 4  Speelplan ♠ 2 
 ♥ 3 2 
 ♦ A 7 4 3 2 
 ♣ A B 8 7 2 

♠ H V B 7 6 5   ♠ 10 9 8 
♥ 10 6    ♥ V B 9 8 7 
♦ V 10 8    ♦ 9 5 
♣ 6 5     ♣ V 4 3 

 ♠ A 4 3 
 ♥ A H 5 4 
 ♦ H B 6 
 ♣ H 10 9 

 
Nadat west opende met 2♠ (zwakke twee), dorsten jij en jouw partner toch 
3SA uit te bieden. En dat mag jij spelen. West komt uit met ♠H.  
Hoe probeer je dit contract te maken? 
Als je duikt gaat west gewoon door met de schoppenaanval. 
 
Duik de schoppenuitkomst, en ook de tweede schoppenslag. De derde 
schoppenslag heb je geen keus, die win je met ♠A. 
Op dat moment zijn de schoppenkaarten van oost zo goed als zeker op! 
Dus… sla je ♣H (♣V zal maar ergens kaal zitten), dan ♣10 en in noord een 
lage klaveren als west ook laag bijspeelt. 
Oost mag deze slag maken, maar kan jou geen kwaad doen met een 
schoppenvervolg, doordat zijn schoppens op zijn. 
 

Voor de meer gevorderde spelers 
 
Hoe bied je met je vaste partner deze handen uit? West is telkens gever. 
 
Spel Westhand West Oost Oosthand Spel 
1 ♠ H 2 

♥ A 4 3 
♦ H V 6 5 4 
♣ B 7 3 

  ♠ 9 4 3 
♥ V B 10 7 6 
♦ A 3 
♣ H V 2 

1 

2 ♠ 7 6 5 
♥ A V 10 6 5 
♦ B 8 7 
♣ A V 

  ♠ A V 9 4 3 
♥ 3 2 
♦ 5 4 
♣ H B 10 6 

2 

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

  ♠ H B 10 9 7 
♥ A B 9 7 
♦ H 6 5 
♣ 9  

3 

4 ♠ H 6 2 
♥ A 10  
♦ A H 5 4 3 
♣ 6 5 4 

  ♠ A 9 4 3 
♥ V 9 8 7 6 
♦ B 7 
♣ A 2 

4 
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CBS 
 
Als je probleemloos in de juiste contracten belandde, kun je meteen doorbladeren 
naar de rubriek Lezers Mailen! 
 
Naar mijn idee zijn de aantrekkelijkste contracten respectievelijk:  
 4♥, 3♠, 4♥ en 3SA.  
 
Kwam je daar niet op, of met geluk , dan zou je naar de volgende biedverlopen 
kunnen kijken. 
 
We beschouwen de zogenaamde CheckBack Stayman. Op het niet-sterke 1SA-rebid 
van de openaar (na een 1-over-1 antwoord in een hoge kleur) vraagt 2♣ nadere 
informatie.  

 
Dit 2♣-bod is het enige forcingbod na openaars 1SA-rebid. Alle andere 
biedingen na het 1SA-rebid zijn echt en niet-forcing! 

 
De openaar noemt na de CBS-2♣: 
 
- een hoge 3-kaart in de eerder geboden hoge kleur van de 2♣-bieder; 
 1♣ 1♥ 
 1SA 2♣* 
 2♥*!.................... 3-kaart harten (reeds geboden kleur) 
 
- een hoge 4-kaart als die kleur nog niet eerder is geboden; 
 1♦ 1♠ 
 1SA 2♣* 
 2♥*………………………. 4-kaart harten (ongeboden kleur) 
 
- 2♦ als een van bovenstaande antwoorden niet mogelijk is. 
 1♦ 1♠ 
 1SA 2♣* 
 2♦*……………………..géén 3-kaart schoppen en géén 4-kaart harten 
 
Als de 2♣-bieder na openaars antwoord 3♣/♦ biedt, is dat mancheforcing. 
 1♦ 1♥ 
 1SA 2♣ 
 2♦ 3♣……………….mancheforcing! 
  
Alle andere biedingen op openaars 1SA-rebid zijn niet forcing! 
 1♦ 1♠ 
 1SA 3♣…………………openaar mag passen. 
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De biedseries mét CBS: 
 
Spel Westhand West Oost Oosthand Spel 
1 ♠ H 2 

♥ A 4 3 
♦ H V 6 5 4 
♣ B 7 3 

1♦ 
1SA 
2♥* 
pas 

1♥ 
2♣* 
4♥ 

♠ 9 4 3 
♥ V B 10 7 6 
♦ A 3 
♣ H V 2 

1 

Oost wil in ieder geval naar de manche. Na wests 1SA-rebid zal hij iets krachtigers 
moeten bieden dan 2♥ of 2SA. 3♥ duidt op een 6-kaart harten en 3SA met dit 
zwakke schoppentrio voelt ook niet echt goed. 
CBS werkt met deze handen een stuk aangenamer. 
 
Spel Westhand West Oost Oosthand Spel 
2 ♠ 7 6 5 

♥ A V 10 6 5 
♦ B 8 7 
♣ A V 

1♥ 
1SA 
2♠* 
pas 

1♠ 
2♣* 
3♠ 

♠ A V 9 4 3 
♥ 3 2 
♦ 5 4 
♣ H B 10 6 

2 

In dit spel kan oost zonder CBS ook 2♣ bieden. Mits dat minstens 10 punten 
belooft! Als oost met dezelfde verdeling sterker is, bijvoorbeeld 13+, kan oost 
zonder CBS op zak op wests 1SA-rebid reageren met 3♣. Daarop zal west 3♠ 
bieden, eveneens een 3-kaart schoppen belovend. 
Met deze oosthand is CBS dus niet echt noodzakelijk. Wel heeft het 2♣-bod zonder 
CBS een andere betekenis, namelijk een vierkaart schoppen en lange klaveren. 
 
 
Spel Westhand West Oost Oosthand Spel 
3 ♠ V 2 

♥ H V 10 2 
♦ A 9 8 7 2 
♣ V 4 

1♦ 
1SA 
2♥* 
pas 

1♠ 
2♣* 
4♥ 

♠ H B 10 9 7 
♥ A B 9 7 
♦ H 6 5 
♣ 9  

3 

Eveneens geen probleem zonder CBS. Oost biedt na wests 1SA 3♥, waarna west 
met een vinger in zijn neus 4♥ zal uitbieden. Merk op dat west met een driekaart 
schoppen én een vierkaart harten na CBS eerst zijn schoppen laat horen; een 
driekaart in partners kleur heeft dan voorrang. 
 
Spel Westhand West Oost Oosthand Spel 
4 ♠ H 6 2 

♥ A 10  
♦ A H 5 4 3 
♣ 6 5 4 

1♦ 
1SA 
2♦* 
3SA 

1♥ 
2♣* 
2SA 
pas 

♠ A 9 4 3 
♥ V 9 8 7 6 
♦ B 7 
♣ A 2 

4 

Na wests 1SA-rebid kan oost weinig anders doen dan 2SA bieden. 2♠ zou immers 
mancheforcing zijn (revers). 3♥ is geen optie met dit magere hartenkwintet; ook 
omdat dan zonder hartens bij west en minimale openingskracht 3SA te veel van het 
goede zou kunnen zijn. 
Met CBS kan een en ander rustig worden onderzocht; het 2♦-antwoord ontkent een 
3-kaart harten, waarmee de aantrekkelijkheid van een hartencontract flink 
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devalueert. Nu kan oost met 2SA vragen naar wat extra’s bij west. En dat heeft 
west. Waarmee deze 3SA nog zeker geen opgelegd contract is . 
 

Lezers Mailen 
De grens van ‘gewoon’ … 

Wanneer een paar 1♣ opent (in een 5-kaart hoog systeem), dit netjes 
alerteert en ook zegt dat klaveren zelfs een singleton kan zijn en dat 1♣ 
vraagt naar een 5 kaart hoog (ze spelen de ruitenopening ook vanaf een 5-
kaart) en dit ook netjes op de systeemkaart staat, 
Is dit dan een toegestane opening?  

 
Rob: 

Geen gekke vraag. Want er bestaan inderdaad vreemde en vooral 
onduidelijke biedingen die op veel plaatsen niet zijn toegestaan.  
Dan moet je onder andere denken aan: 
a. Een openingsbod op 1-hoogte dat in een bekende kleur maximaal een 2-

kaart belooft óf minstens een 6-kaart. 
b. Een openingsbod op 1-hoogte dat minstens een 5-kaart in een bepaalde 

kleur belooft óf in een andere kleur, waardoor de kleur niet bekend is. 
  
De door jou omschreven 1♣-opening die alleen kracht belooft en niets zegt 
over de klaveren mag wél. 
 
Uiteraard zijn deze openingen wél alerteerplichtig én zo afwijkend dat ze voor 
elke nieuwe speelronde vooraf moeten worden verteld (pré-alert). 

 
 
1♣ - pas - 1♦ wel of niet rondeforcing? 

We zitten OW en spelen 5-kaart hoog. 
 
West  Noord Oost  Zuid 
(partner)   (ik)     
♠ ♠ ♠   ♠ ♠ ♠ ♠ 
♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥ 
♦ ♦ ♦ ♦   ♦ ♦ ♦ ♦ 
♣  ♣  ♣   ♣ ♣ 
12 punten   16 punten 
 
1♣  pas  1♦  pas 
pas  1♠  3SA  pas 
pas  pas 
 
Volgens mij mag mijn partner niet passen op mijn 1♦-bod. Maar gelukkig 
kwam er redding door noords 1♠-bod. 3SA heb ik gemaakt. 
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Hoewel het me heel elementair lijkt, toch stof tot nadenken achteraf! 
• Is een 4-kaart ruiten altijd een openhoudbod? (volgens mij niet). 
• Had ik 1♠ kunnen c.q. moeten zeggen? Volgens mijn partner wel. 

  
Visie partner:  

Mijn redenering is dat oost met 1♦ een 4 kaart hoog ontkent en dus 
alleen een 4-kaart ruiten of klaveren kan hebben, en dat het 1♦-bod 
dus niet is om bieding open te houden, maar een echte ruiten is met 
hooguit 8 punten. Dus passen, want de verdeling van de punten zal 
ongeveer 20-20 zijn. Tot mijn verbazing biedt mijn linker buurman dan 
1♠ (kennelijk een uitneem) en mijn partner opeens 3SA. 
Mijn idee is niet om met 16 punten in handen een 1♦-volgbod te doen, 
maar na 1♣ direct 3SA. 

 
Rob: 

Vooral als je 5-kaart hoog speelt, geeft de 1♣-opening weinig informatie 
over de verdeling. Ook de kracht is met een range van 12-20 niet echt 
bekend. Met een hand van 16 punten staat de manche vast en - als de 
1♣-openaar meer heeft dan minimale openingskracht kun je zelfs al aan 
slem denken. 
Dat maakt het antwoord van 1♦ méér dan aantrekkelijk. Daarmee geef 
je de openaar alle ruimte om zijn hand zowel qua kracht als verdeling 
nader te omschrijven. Stel dat west 16/17 punten heeft en ook een 4-
kaart schoppen, dan kan hij in zijn tweede beurt 2♠ bieden. In dat 
geval zal oost aansturen op 6♠. 
Als oost op 1♣ direct 3SA had geboden, had west met 16/17 punten 
zowel met als zonder 4-kaart schoppen een groot probleem gehad. 
Omdat het directe 3SA-bod 12/13 punten garandeert, of minder met 
een mooie lange kleur. Maar zeker geen 16 punten. 
Het 1♦-bod op partners 1♣-opening is dus beslist rondeforcing! 
 
Als niet duidelijk is afgesproken dat op 1♣ hoge 4-kaarten met voorrang 
worden genoemd, is 1♦ het aangewezen antwoord. Pikant detail is dat 
de aanhangers van Walsh met 1♦ ‘in principe’ een hoge 4-kaart 
ontkennen, maar juist met een sterke hand wél beginnen met 1♦. Als 
dan daarna tóch de hoge 4-kaart wordt geboden, is dat meteen 
manchforcing! 
 
Samenvattend: ik sta vierkant achter het 1♦-bod. 
De bieding zou moeten zijn: 
1♣*  1♦ 
1SA  3SA 
 

AdvG: 
Het antwoord op de openingsvraag (is het 1♦-antwoord rondeforcing?) 
is zonder enige twijfel : Ja. 
Aan Robs duidelijke antwoord wil ik iets toevoegen. 
Ik zou als West waarschijnlijk niet hebben geopend. Met een 4-3-3-3 
verdeling en 12 punten open ik meestal niet. Je hebt dan volgens de 
regel van 20 slechts 19 punten. Alleen met enkele tienen en negens 
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zondig ik dan wel eens. Overigens opent Oost dan 1SA en wordt 3SA 
ook het contract. 
Misschien een grapje: heeft Oost (wel afhankelijk van de 
kwetsbaarheid) nog een strafdoublet overwogen na het 1♠- volgbod? 
Dat contract gaat natuurlijk zwaar down nu OW minstens 28 punten 
hebben en Oost tegenzit in de troefkleur. Niet-kwetsbaar tegen wél is 
dit zeker het overwegen waard. Twee down is dan al beter dan 3SA 
gemaakt. Hangt ook een beetje af van de kwaliteit van Oosts troeven, 
die ik niet ken. 

 
Frustratie niet uitgesloten 

Vorige vrijdag werden wij als minder ervaren paar (cursus gevolgd + 1 jaar 
spelen onder beginnelingen) met volgende vrij onwaarschijnlijke gift 
geconfronteerd op een bridgenamiddag waar we ons eens wilden meten met 
wat meer gevorderde spelers. We gaven er ons vooraf rekenschap van dat 
frustratie mogelijk ons deel zou worden. 
 
Partners hand (zuid)    Mijn hand (noord) 
♠ -       ♠ A B 9 7 
♥ H V 9 8 6      ♥ A 10 7 5 
♦ V 7 6 2      ♦ A H 9 
♣A B 9 3      ♣ 7 5 
 
Nadat Oost als deler PAS neerlegde, bood mijn partner 1♥. West past en dan 
is het mijn beurt.  
Er is fit en ik heb 16 HP + 2 extra (distributie)punten, nl. 1 voor de doubleton 
in ♣ en 1 omwille van samen 9 troeven (we spelen majeurs van 5). Ik wist 
echter niet goed wat te doen om mijn riante situatie aan partner mee te delen 
via mijn bod. Manche bieden is wat zwak want samen hebben we 18 + 12 of 
meer (openaar) punten. Stel echter dat het er “maar” 30 zijn, dan is dat m.i. 
jammer genoeg wel niet voldoende om met gerust gevoel naar azen te 
vragen. Ik bood dus eerst 1♠ in de wetenschap dat partner daar niet mag op 
passen en ik dus mogelijk iets wijzer kon worden uit zijn 2e bod. Dat kwam er 
onder vorm van 1 SA. Ik vond die boodschap een uiting van “heb een zwakke 
hand” en dus bood ik alsnog niet hoger dan 4 ♥ waarop partner pas neerlegde 
en leider werd. 
Tegenstanders kwamen uit met ♣H, wat door partner werd gedoken. 
Vervolgens waren wel alle slagen voor ons: C+2. 
Zoals je al kon vermoeden, aan werkelijk alle andere tafels was 6♥ geboden 
en ook gemaakt. Wij dus absoluut laatste in dat spel. Verkeerd geboden 
allicht. 
Op onze vragen na afloop over hoe we het bieden dan wel hadden moeten 
aanpakken, kregen we verschillende commentaren. Sommigen verklaarden 
dat noord wel meteen naar azen had kunnen/moeten vragen (zekerheid over 
samen 30 punten volstaat volgens hen om een slempoging in een troefkleur 
te wagen; trouwens, als het antwoord zou tegenvallen – 5♣ = 0 azen bv. – 
kan je nog steeds afklokken op 5♥). Anderen dan weer zeiden dat een direct 
bod 5♥ door noord nog zo gek niet zou zijn geweest (zuid zou moeten 
concluderen dat je wel zeer sterk zit en met zelf wat overwaarde, die er is 
omwille van de renonce ♠, kan hij verhogen naar 6 ♥). Weer anderen zagen 
meer in een tweede bod door zuid van 2 ♣ ipv 1SA (het belooft een 5-4 met 
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mogelijkheid 12 tot 17 punten, waarop noord alsnog naar azen vraagt). 
Er was, vooral bij dat laatste advies ook wel de opmerking dat zuid eigenlijk 
niet over de vereiste regelmatig verdeelde kaart beschikte om het 1SA-rebid 
te verantwoorden.  
Kan jij ons uit deze kakofonie helpen? 

 
AdvG: 

Uit de verscheidenheid van adviezen blijkt wel dat hier geen sprake zal 
zijn van een standaard biedverloop. De opening is vanzelfsprekend. 
Noord is inderdaad te sterk voor een 4♥- bijbod.   
Ik voel ook wel voor een (voorlopig) schoppenantwoord in afwachting 
van wat zuid gaat doen. Een rebid van 1SA lijkt me niet juist, zuid heeft 
geen SA-hand. Ik zou voor 2 ♣ kiezen. Veel wijzer wordt noord daar 
niet van, maar met zijn sterke hand en een troef extra lijkt me azen 
vragen voor de hand liggen. 
Na het antwoord van één aas kiest noord voor klein slem harten. 

 
 
 
 
 
 


