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Het Informatiedoublet van de tegenpartij (3) - Truscott  

Noord  Oost  Zuid  West  

1  dbl 2SA 
 

In deze situatie belooft 2SA dus een hand van 10+ punten met goede troefsteun (Truscott conventie). Openaar 

mag hier beslist niet op passen. Een vrij eenvoudig biedschema om verder te gaan is als volgt :  
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1  dbl 2SA pas  

? 
   

3  : een minimum, hier mag op worden gepast  

4  : alle handen waarmee je een manche wil maar niet meer  
3 , 3 , 3  : Sleminteresse met een goede tweede kleur  

4 , 4 , 4  : Sleminteresse met een singleton of renonce in de geboden kleur Als de tegenpartij middels 

doublet minimaal zo'n 12 punten heeft aangegeven dan kun je samen nog maar 28 punten hebben. Toch is slem 
niet ondenkbaar. De handen moeten alleen perfect sluiten, of nog liever, er moet een tweede kleur als slagenbron 

zijn. Stel u heeft als noord : 

HT963 A8 AV932 8 

U heeft niet meer dan de volgende zuidhand nodig om (bij niet al te gekke zitsels) 12 slagen te kunnen maken, 
terwijl er samen toch niet meer dan 23 punten zijn. 

AV82 83 H73 BT52  

Geef noord klaveraas erbij en klein slem is zo goed als onverliesbaar en 13 slagen behoren zeer wel tot de 
mogelijkheden. Noord moet dus in ieder geval een bod hebben om een mooi tweekleurenspel aan te kunnen 

geven (hij hoeft niet zoveel punten te hebben maar de aanwezige punten dienen in de lange kleuren te zitten). Als 

noord in dit geval 3  biedt om zijn kaart aan te geven dan kan zuid zijn kaart enorm opwaarderen als hij 
schoppen en ruitenplaatjes heeft. Stel dat zuid in dit voorbeeld de volgende hand heeft. 

A842 VB7 864 H52 

Met 3  bij partner ben je nu uiteraard niet blij omdat je overal plaatjes hebt behalve in ruiten. Het zal duidelijk 
zijn dat tegenover onze noordhand  

HT963 A8 AV932 8 

 
slem geen enkele kans van slagen zal hebben. Als noord na 2SA geen mooie tweede kleur heeft maar wel een 

singleton of renonce en een maximum (18+) aan punten dan zal slem ook nog tot de mogelijkheden behoren. Stel 

noord heeft : 

 AHV42 AH5 4 V983  
  

De klaverkleur is niet mooi genoeg om 3  te bieden na een truscott 2SA van partner. De hand in totaal is echter 

wel fraai genoeg om met 4  sleminteresse en een singleton aan te geven. Het gaat dus om deze biedserie.  
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4  pas ? 
 

Moest zuid in de vorige biedserie zijn kaart opwaarderen met een plaatje in de kleur van partner, nu moet hij zijn 

kaart afwaarderen als hij verspilde waarde in ruiten heeft. HVT4 tegenover een singleton zijn een waardeloos 
bezit. xxx(x) tegenover een singleton is een uitstekend bezit omdat je op deze manier maar 1 verliezer hebt in 

een kleur waarin de tegenpartij alle plaatjes heeft Axx tegenover een singleton is natuurlijk ook wel aardig. Je 

weet zeker dat je geen verliezer in deze kleur zult hebben. U zult uw kaarten dus steeds moeten evalueren in het 
licht van de informatie die u middels de bieding van uw partner heeft gekregen. 
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