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  Anti Corona Competitie Nr. 146                    donderdag 13 mei ’21 

 

Tegenspel 
 

De leider 
reglementair laten 

struikelen… 

 

 

 

Het ontvangen van deze vraagstukken is helemaal gratis! 
Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, dan mag dat. Eens per 

jaar ga ik daarvan bridgen en lekker eten met mijn vaste medewerkers. Omdat ik 
beslist geen winst wil maken, laten we ingelote donateurs daarvan meegenieten 

om de Bridgepot weer helemaal leeg te maken.  
 

Noteer bij je bijdrage je voornaam.  
Dan weet ik wie ik kan laten meeloten en aan wie ik het presentje ‘De Flop 3’ kan 

toemailen.  
Zodra we weer normaal kunnen doen vraag ik aan de donateurs wie wil 

meeloten. Want niets moet en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij 
inloting een gigant(e) wil meenemen. 

 

NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 
 

Absoluut verboden! 
Het is absoluut niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor 

toekomstige publicaties!!! Want dan zou ik nooit zonder schuldgevoel kunnen 
stoppen… 
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Tegenspel 
Elk spel is één gigant leider en spelen twee giganten tegen. Gemiddeld ben je 
dus twee keer vaker tegenspeler dan leider.  

 
Maar ondanks dat je vaker tegenspeelt dan ‘uit’, gaat het leiderschap je 

waarschijnlijk beter af dan het tegenspel. Omdat je als leider alle kaarten ziet 
van je eigen partij. Als tegenspeler kun je daar slechts naar gissen.  

 
Het tegenspel wordt wel een stuk gemakkelijker als je je een beeld probeert 

te vormen van wat de leider in handen kán hebben. Vaak geven het bieden, 
de uitkomst van je partner, en/of de gespeelde kaarten in de eerste slag(en), 

al duidelijke aanwijzingen.  
 

Maar ik geef het meteen toe: ook met een duidelijk beeld van leiders hand 
hoeft het vinden van de juiste tegenspelactie beslist nog geen eitje te zijn. 

Daar is ons spel veel te veelzijdig en mooi voor . 

 
Probeer in de vier vraagstukken de hand van de leider in te schatten vóórdat 

je je antwoorden kiest.   
  

 
Spel 1 Oost gever / allen kwetsbaar  

 
Leider west    Dummy oost  

       B 

       10 9 8  

       H V 10 9 8 7 6 

       H 2  

Jouw zuidhand 
 V 10 4 3 2 

 V 7 3 2 

 2 

 A 4 3 

 

West  Noord Oost  Zuid 

    3  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 
Partner noord komt uit met A. Jij speelt 7 (aanmoedigend) bij. De leider 

bekent met 6. 

Noord speelt de tweede slag H (de leider B).  

De derde slag speelt partner 4, voor jouw V (de leider speelt 5 bij). 

 

Met welke kaart begin jij de 4e slag? 
a. V 

b. 2 

c. 3 

d. A 

e. 3  
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Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
       8 7 

       B 5 4 

       H 9 8 7 

       A 6 5 4 

Jouw zuidhand 

 B 10 9 

 A H 7 6 

 2 

 H V 9 8 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  3  4  4 

 5  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 
 

Partner noord komt uit met H. Leider west wint die slag met A. 

 

De 2e slag speelt west 2 naar dummy’s H. Partner noord speelt een lage 

schoppen bij. 

 
De 3e slag laat de leider dummy 4 voorspelen; die slag win jij met H. 

Leider en partner spelen een lage harten bij. 

 
Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 

 
a. schoppen 

b. A 

c. 6 

c. H 
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Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
       7 6 5 

       V 7 6 

       V 7 6 

       V B 7 6 

Jouw zuidhand 

 H V 4 3 

 H 10 

 A 2 

 9 8 5 4 3 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Je partner komt uit met 9*. Hoe ga je daarmee om? 

 
*Met deze 9-uitkomst ontkent partner een plaatje in ruiten. 

 
a. Ik duik. 

b. Ik leg A en speel H. 

c. Ik leg A en speel troef. 

d. Ik leg A en speel 2 terug. 

e. Ik leg A en speel klaveren. 
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Spel 4 West gever / OW kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
       8 7 

       H 8 7 

       A H 8 7 6 

       A 8 7 

Jouw zuidhand 

 B 9 4 2 

 10 6 5 

 10 9 5 4 

 V 6 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  pas 

1  pas  1*  pas 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
 *1: is gealerteerd met de uitleg: voldoende kracht voor de manche, maar ik 

weet nog niet welke manche, zegt niets over ! 

 

Je partner komt uit met H.  

 

Welke schoppenkaart speel je bij? 

 
a. 2 

b. 4 

c. 9 

d. B 

e. Maakt niet echt uit 
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Tegenspel Overpeinzingen  
 
Spel 1 Oost gever / allen kwetsbaar  

 
Leider west    Dummy oost  

 A H 6 5      B 

 B 6       10 9 8  

 A B       H V 10 9 8 7 6 

 V B 10 9 8     H 2  

Jouw zuidhand 
 V 10 4 3 2 

 V 7 3 2 

 2 

 A 4 3 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    3  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Partner noord komt uit met A. Jij speelt 7 (aanmoedigend) bij. De leider 

bekent met 6. 

Noord speelt de tweede slag H (de leider B).  

De derde slag speelt partner 4, voor jouw V (de leider speelt 5 bij). 

 
Met welke kaart begin jij de 4e slag? 

a. V 

b. 2 

c. 3 

d. A 

e. 3 

 

De kans dat je de juiste kaart kiest is het grootst als je… een redelijk beeld 
hebt van wat de leider kán hebben. Ik fantaseer met je mee, onder ‘Leider 

west’ geef ik een mogelijke westhand. 
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Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
 A       8 7 

 V 3       B 5 4 

 A V B 10 6 5 4 3    H 9 8 7 

 3 2       A 6 5 4 

Jouw zuidhand 

 B 10 9 

 A H 7 6 

 2 

 H V 9 8 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  3  4  4 

 5  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 
 

Partner noord komt uit met H. Leider west wint die slag met A. 

 

De 2e slag speelt west 2 naar dummy’s H. Partner noord speelt een lage 

schoppen bij. 

 
De 3e slag laat de leider dummy 4 voorspelen; die slag win jij met H. 

Leider en partner spelen een lage harten bij. 

 
Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 

 
a. schoppen 

b. A 

c. 6 

c. H  

 

Omdat partner met 3 volgde, én niet bekende in de eerste ruitenslag, hoef 

je geen grote fantast te zijn om aan te nemen dat west de kaarten heeft die 

je nu ziet… 
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Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
 4       7 6 5 

 A B 9 8 5 4 3     V 7 6 

 H B 10 5      V 7 6 

 H       V B 7 6 

Jouw zuidhand 

 H V 4 3 

 H 10 

 A 2 

 9 8 5 4 3 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Je partner komt uit met 9*. Hoe ga je daarmee om? 

 
*Met deze 9-uitkomst ontkent partner een plaatje in ruiten. 

 
a. Ik duik. 

b. Ik leg A en speel H. 

c. Ik leg A en speel troef. 

d. Ik leg A en speel 2 terug. 

e. Ik leg A en speel klaveren. 

 

Omdat het feest is (je mag zelf bedenken wélk feest), geef ik ook de hand 

van deze leider prijs. 
 

Kijk gerust ongegeneerd naar de kaarten van west. Dan valt je op dat hij de 
drie azen mist in de bijkleuren. En dat hij zich dus géén verliezer kan 

permitteren in de troefkleur.  

 
Hoe zou jij als leider een verliezer in de troefkleur proberen te voorkomen?  

 
Keer vervolgens terug naar je eigen zetel en kies het tegenspel dat je als 

leider van dit spel het vervelendst zou vinden…  
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Spel 4 West gever / OW kwetsbaar 

 

 
    Partner noord 

 H V 10 3 

Leider west    Dummy oost  

 A 6 5      8 7 

 V B 4 3      H 8 7 

 V       A H 8 7 6 

 H 10 9 5 4     A 8 7 

Jouw zuidhand 
 B 9 4 2 

 10 6 5 

 10 9 5 4 

 V 6 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1  pas  1*  pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

 *1: is gealerteerd met de uitleg: voldoende kracht voor de manche, maar ik 

weet nog niet welke manche, zegt niets over ! 

 

Je partner komt uit met H.  

 

Welke schoppenkaart speel je bij? 
 

a. 2 

b. 4 

c. 9 

d. B 

e. Maakt niet echt uit 

 

Als partnerlief uitkomt met een honneur, belooft hij daarmee het 
aangrenzende lagere plaatje, dus V. Dat betekent ook dat de leider A moet 

hebben. Het 1SA-bod van west belooft ook al een dekking in schoppen, dus is 
A bij west geen echte verrassing. 
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Tegenspel Het juiste tegenspel  
 
Spel 1 Oost gever / allen kwetsbaar  

 
Leider west    Dummy oost  

 A H 6 5      B 

 B 6       10 9 8  

 A B       H V 10 9 8 7 6 

 V B 10 9 8     H 2  

Jouw zuidhand 
 V 10 4 3 2 

 V 7 3 2 

 2 

 A 4 3 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    3  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Partner noord komt uit met A. Jij speelt 7 (aanmoedigend) bij. De leider 

bekent met 6. 

Noord speelt de tweede slag H (de leider B).  

De derde slag speelt partner 4, voor jouw V (de leider speelt 5 bij). 

 
Met welke kaart begin jij de 4e slag? 

a. V = 1 punt 

b. 2 = 0 punten 

c. 3 = 1 punt 

d. A = 3 punten 

e. 3 = 0 punten 

 

Het is nobel om partner meteen de vierde slag in harten te gunnen (c). 
Maar… dan kun je alleen maar hopen dat partner daarna klaveren speelt voor 

jouw 5e slag met A. Neem geen risico: speel de 4e slag A (d) en gun je 

partner de eer om daarna in harten het vonnis te voltrekken.  
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Spel 2 West gever / niemand kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
 A       8 7 

 V 3       B 5 4 

 A V B 10 6 5 4 3    H 9 8 7 

 3 2       A 6 5 4 

Jouw zuidhand 

 B 10 9 

 A H 7 6 

 2 

 H V 9 8 7 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  3  4  4 

 5  pas  pas  doublet 

pas  pas  pas 
 

Partner noord komt uit met H. Leider west wint die slag met A. 

 

De 2e slag speelt west 2 naar dummy’s H. Partner noord speelt een lage 

schoppen bij. 

 
De 3e slag laat de leider dummy 4 voorspelen; die slag win jij met H. 

Leider en partner spelen een lage harten bij. 

 
Met welke kaart open jij de dans om de 4e slag? 

 
a. schoppen = 0 punten 

b. A   = 0 punten 

c. 6   = 0 punten 

d. H   = 2 punten 

 

Leider west telt twee hartenverliezers en één dreigende verliezer in klaveren. 
De klaverenverliezer probeert hij te voorkomen met zijn hartennaspel. Want 

áls je na je slag met H óók je A verzilvert (b), zal de leider daarna – op 

dummy’s B – een klavertje opruimen. Dan verliest hij geen klaverenslag en 

is zijn contract veilig. 
 

Dat kun je alleen voorkomen door in de vierde slag H te spelen (c). Als je in 

plaats van H schoppen terugspeelt (a) geef je ook het contract weg. De 

leider troeft, steekt in troef over naar dummy en speelt weer een kleine 
harten voor. Als je dan duikt, verliest de leider maar één hartenslag, dan gunt 

hij je daarna van harte een klaverenslag, en als je dan A zet, ruimt de leider 

daarna op dummy’s B een klavertje op.  
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Spel 3 West gever / NZ kwetsbaar 

 

Leider west    Dummy oost  
 4       7 6 5 

 A B 9 8 5 4 3     V 7 6 

 H B 10 5      V 7 6 

 H 2       V B 7 6 

Jouw zuidhand 

 H V 4 3 

 H 10 

 A 2 

 9 8 5 4 3 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  pas 

4  pas  pas  pas 

 
Je partner komt uit met 9*. Hoe ga je daarmee om? 

 
*Met deze 9-uitkomst ontkent partner een plaatje in ruiten. 

 
a. Ik duik     = 2 punten 

b. Ik leg A en speel H  = 1 punt 

c. Ik leg A en speel troef  = 0 punten 

d. Ik leg A en speel 2 terug = 0 punten 

e. Ik leg A en speel klaveren = 0 punten 

 

Duik (a)! Daarmee maak je het de leider heel moeilijk, zo niet, onmogelijk, 

om in dummy aan slag te komen. In ruiten zal dat in ieder geval niet lukken. 
Ook niet als de leider na jouw ‘duik’ ruiten terugspeelt. Na A speel je dan 

veilig H, en na partners aanmoedigend signaal, schoppen door. Mocht de 

leider een tweede schoppenslag troeven, en met ruiten willen oversteken, dan 

troef je, en valt daarmee eveneens het doek voor OW. 
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Spel 4 West gever / OW kwetsbaar 

 

 
    Partner noord 

 H V 10 3 

Leider west    Dummy oost  

 A 6 5      8 7 

 V B 4 3      H 8 7 

 V       A H 8 7 6 

 H 10 9 5 4     A 8 7 

Jouw zuidhand 
 B 9 4 2 

 10 6 5 

 10 9 5 4 

 V 6 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1  pas  1*  pas 

1SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

 *1: is gealerteerd met de uitleg: voldoende kracht voor de manche, maar ik 

weet nog niet welke manche, zegt niets over ! 

 

Je partner komt uit met H.  

 

Welke schoppenkaart speel je bij? 
 

a. 2   = 0 punten (als je laag aanmoedigend speelt 3 punten) 

b. 4   = 0 punten 

c. 9   = 3 punten (als je laag aanmoedigend speelt 0 punten) 

d. B   = ?? punten 

e. Maakt niet echt uit = 0 punten 

 

In dit spel weet je dat de leider Axx moet hebben.  

 

Dat weet je partner echter niet! Als de leider hem de eerste slag laat houden, 
geeft schoppen doorspelen een schoppenslag weg als de leider dan met AB 

zit. Speel daarom aanmoedigend bij in de eerste slag. Als je met een hoge of 
oneven kaart aanmoedigend speelt, speel je 9 bij (c). Speel je ‘laag 

aanmoedigend’, dan kies je voor 2 (a). 

 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor Tegenspel! 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers publiceren 

we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  
We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 

‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke vraagstukken 
voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 

Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 
Doublet t/m 2 informatief, dus na een zwakke 3-opening straf? 
 

Beste Rob, 
 

Ik heb ACC 130 met belangstelling bekeken. 
 

Ik wil je een vraag stellen over het zogenaamde ‘doublet” waar ik zelf vaak 
mee worstel! 

 
Ik heb namelijk altijd begrepen dat een doublet op "2-nivo" steeds een 

informatiedoublet is, maar op ‘3-nivo’ een strafdoublet zou zijn… 

 
In opgave ACC 130-4 opent west met 1, partner legt doublet neer en geeft 

daarmee aan: ‘Partner ik heb een opening, noem je sterkste kleur.’ Een 
informatiedoublet, en dat begrijp ik. 

 
In opgave ACC 130-1 daarentegen opent partner met 3 en legt West een 

doublet. Hier begon het probleem voor mij, want ik dacht 3-niveau, het 
doublet is nu een strafdoublet geworden waarop ik dus ook paste… 

 
Tot mijn verbazing bleek dit dus eveneens een informatiedoublet te zijn… hier 

ging het dus mis. 
Is dit nu enkel omdat preventief geen punten belooft, of maak ik gewoon een 

denkfout?? 
 

Ik blijf "doublet" een lastig fenomeen vinden.  
Ik opende laatst, mijn linkertegenstander bood 2 en mijn partner legde 

doublet neer. Dat beschouwde ik dus ook als informatiedoublet, maar partner 

legde na afloop uit: ‘Met dat doublet bedoelde ik, dat ik ook 2 had willen 

zeggen.’ Rara, zo zie je maar hoeveel mogelijkheden er kennelijk zijn. 

 
Hopelijk kun jij mij handvatten aanreiken, of moet ik wellicht logischer 

nadenken? 
 

Ap 

 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Rob: 
Laten we allereerst één ding duidelijk stellen: of een bepaald doublet 

wel of geen straf is, spreek je af met je partner. Liever samen op één 

lijn die door de gevestigde orde wordt afgeraden, dan slechts één van 
de twee op een lijn die alle grootmeesters prediken! 

 
Inderdaad hanteren de meeste paren het doublet t/m 2-hoogte als 

informatief. En daar zijn inderdaad uitzonderingen op. Het doublet op 
een preëmptieve 3-opening is daar een mooi voorbeeld van. 

 
De openaar heeft dan een zwakke hand met een lange kleur. Door die 

lange kleur zal zo’n contract niet snel in een ramp veranderen. Het 
risico dat je veel punten verliest door het missen van een gezond 

manchecontract, is veel groter. Dat is de reden om ook na een zwakke 
3-opening alle instrumenten te richten op het vinden van een kansrijk 

eigen contract. En het doublet kan daar vooral uitstekend bij helpen, 
omdat het geen biedruimte wegneemt. Dus ja, ook na een preëmptieve 

3-opening is een doublet informatief! 

 
Maar… je partner mág daar wel een strafdoublet van maken. Dat zal hij 

graag doen als hij de openingskleur flink tegen heeft met wat kracht. 
Vooral als alleen de tegenpartij kwetsbaar is, kan de kassa dan al snel 

rinkelen… 
 

En wat vind je van deze? 
 

West  Noord Oost  Zuid 
2SA  pas  3*  doublet 

 
Oosts 3 is gealerteerd en uitgelegd als Transfer voor . Wat mag 

je dan verwachten van zuids doublet: straf of informatie? 
 

Geen van beide. Na een SA-opening wordt de openaar meestal de 
leider; noord moet dus zeer waarschijnlijk uitkomen. Als zuid dan 

graag een uitkomst in ruiten ziet, omdat hij bijvoorbeeld 

HVB108 in handen heeft, kan hij dat vertellen met zijn doublet 

op een kleur die oost toch niet belooft. Zuids doublet noemen we 

daarom een uitkomstdoublet. 
 

En deze? 
 West  Noord Oost  Zuid 

   1SA  2  doublet 

 

Je schreef dat jouw linkertegenstander na jouw opening volgde 
met 2, en dat jouw partner daarop een doublet gaf. 

Ik vermoed dat jij opende met 1SA. Veel paren handhaven na een 
volgbod Stayman en Transfers. Met die afspraak belooft zuids 

dezelfde boodschap als met 2 als oost had gepast. Zuid belooft 
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dan met zijn doublet een zwak spel met minstens een 6-kaart in 
een lage kleur.  

 

Maar… dat moet je wel vooraf met je partner hebben afgestemd! 
 

Een andere opvallende eend in de doubletbijt is: het strafdoublet op 1-
hoogte…  Het doublet op de 1SA-opening van de tegenpartij. Dat 

belooft immers net zoveel kracht als de gigant die 1SA opende. Alleen 
met een zeer zwak spel, waardoor vaststaat dat de gedoubleerde partij 

de meeste punten heeft, vlucht je naar je langste kleur… 
 

Een veel voorkomend misverstand 
 

Zuid/NZ         9 6 2 

 8 7 4 

 4 2 

 8 6 5 4 3 

 H V 8 7      A B 4 3 

 V 9 5      A B 10 6 3 2 

 A B       H 7 

 V 10 9 7      2 

 10 5 

 H 

 V 10 9 8 6 5 3 

 A H B 

(ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

       1 

doublet pas  1  pas 

pas  pas                                    Resultaat: 1+4, score: 4,17% 

 

11 paren boden en maakten de hartenmanche; één ander paar kwam tot 
3+2. 

 
Na mijn informatiedoublet paste ik op het 1-bod van mijn (west zittende) 

partner. 
 

Na de 13e slag waren de rapen gaar: ‘Jan je mocht niet passen.’ Ook de 
tegenpartij was het met mijn partner eens: ‘Op 1 mag je niet passen.’ 

 

Ik legde uit dat als ik na een directe opening van de tegenpartij een doublet 
geef, ik kort ben in de kleur van de tegenpartij, met minimaal een 3-kaart 

heb in de ongeboden kleuren, met openingskracht. 
Als mijn partner dan 1 biedt, moet ik ervan uitgaan dat hij 0 punten kan 

hebben; zonder extra kracht moet ik dan passen. 
 

Na lang heen en weer praten gaf ik het op, en zegde hem toe dat ik er 
rekening mee ga houden. Maar het zit me niet lekker, want een volgende 

keer heeft hij mogelijk wél een zeer zwakke hand met 0-3 punten. Dan is het 
geen feest als ik met 13 punten 2 bied. 
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Rob, help me uit deze shit. Ben ik fout, oké, dan heb ik er vrede mee, want ik 
wil mijn partner behouden, hij speelt verder heel goed. Heeft bridgeles 

gegeven en was wedstrijdleider. 

 

Rob: 
Je hebt helemaal gelijk: met gewone openingskracht, en een partner 

die met zijn antwoord geen kracht belooft, heb je geen enkele keus: 

dan moet je passen, om de reden die jij al noemt! 
 

Je doublet belooft: 
- óf gewone kracht, maximaal 12-15 punten, met minstens een 3-

kaart in de ongeboden kleuren; 
- óf een sterke hand zónder die 3-kaartgarantie. Dat kan een hand zijn 

met één of twee kleuren, die te sterk is voor een volgbod.  
 

Met de eerste doubletsoort moet je passen op partners niet-
krachttonend bod, zoals jij in dit spel terecht deed met je westhand.  

 
Met de tweede soort pas je niet op partners zwakke reactie, 

waardoor je dan zonder sprong al meteen je extra kracht vertelt. Dat is 
vooral belangrijk als de partner van de doubleerder zeer zwak is. 

 

Zelfs zeer ervaren spelers, die ooit leerden dat een doublet minstens 
openingskracht belooft, en een volgbod openingskracht ontkent, zijn 

niet of te weinig doordrongen van deze noodzakelijke verduidelijking in 
het biedgesprek. 

 
Hoe moet je dan je kleur bieden na partners doublet? 

Met 0-8 punten bied je je kleur zonder sprong. 
Met 9-11 bied je je kleur mét een enkele sprong. 

Met 12+ bied je de manche, of, als je nog niet weet welke 
manche, bied je de kleur van de tegenpartij. 

 
Zonder hoge 4-kaart en mét dekking in de kleur van de 

tegenpartij is SA bieden een optie: 
6-9   1SA 

10-11  2SA 

 
Wat moet oost dan bieden met deze hand? 

Partner mag uitgaan van het ‘normale kracht-doublet’, dus ook 
van de 3-kaart garantie. Met zijn 13 punten en een 6-kaart harten 

kan oost meteen 4 uitbieden. Lekker direct.  

 

Met 13 punten zónder die 6-kaart harten, maar bijvoorbeeld met 
twee hoge 4-kaarten, verhoogt oost de kleur van de tegenpartij. 

Dat belooft dan voldoende kracht voor de manche, en vraagt west 
zijn langste hoge kleur te bieden.  

 


