
Alan Truscott 
 
 
Alan Truscot is binnen de bridgewereld het meest bekend door de bied-
conventie die naar hem genoemd is. Toch zijn er veel bridgers die zelfs 
de naam niets zegt, terwijl hij zeker in het rijtje van wereldberoemde brid-
gers thuis hoort.  

Alan Fraser Truscott werd geboren in Londen en naast een uitstekend 
bridgespeler ook een sterke schaker. Hij was lid van het Bridge bridge-
team. Hij werd na zijn grootste successen als bridgespeler bekend als de 
ontdekker van het valsspelen van Terence Reese en Boris Schapiro 
tijdens de Bermuda Bowl van 1965. Dit incident heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het spelen met tafelschermen.  

 

Een deel van de speelzaal 
in het Witte Huis tijdens de 
White House Junior Inter-
nationals 2010 (de editie 
van 2011 vindt plaats van 
20-25 maart) .  

Goed is te zien hoe de 
wedstrijden met tafelscher-
men worden gespeeld. 

Tijdens het bieden zie je 
één tegenstander maar 
niet jouw eigen partner. 

Als het bieden is afgelo-
pen wordt er uitgekomen 
en begint het spelen, dan 
gaat er een luik in het 
scherm omhoog en kun je 
weer iedereen zien. 

De schermen werden ooit 

geïntroduceerd in de Ver-

enigde Staten. 

 

Dit om te voorkomen dat 

een paar elkaar tijdens het 

bieden kan aankijken en 

dan informatie zou kunnen 

uitwisselen. 
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Truscott schreef 13 boeken over bridge en was hoofd editor van de 
eerste drie uitgaven van Official Encyclopedia of Bridge (‘de officiële 
bridge-encyclopedie'). Dit is een Engelstalig verzamelwerk met uitvoerige 
informatie over bridge, alfabetisch gesorteerd. 
  
Truscott was ruim 40 jaar de bridge correspondent van The New York 
Times. Van 1981 tot 1986 was hij de voorzitter van de IBPA, de federatie 
van bridgejournalisten. Alan Truscott overleed in 2005 op 80-jarige 
leeftijd. 

De Truscott-conventie is opgenomen in het biedsysteem Biedermeijer 
Blauw en gaat als volgt. 
 
Na partners 1H of 1S opening biedt je als volgt :  
 

10 - 11 ptn : 2 SA en dit biedverloop belooft een 4 kaart steun 
3 - 7 ptn : 3 H/S belooft extra distributie of een 5 kaart  
12 - 15 ptn : antwoord 3 SA met fit 
4 H/S komt dan vrij voor handen die (veel) zwakker zijn 

 

 
 
Oorspronkelijk werden deze antwoorden alleen toegepast na een dou-
blet van de tegenpartij, maar tegenwoordig ook meer en meer Truscott 
zonder doublet. 


