
 

SIGNALENSIGNALENSIGNALENSIGNALEN & UITKOMSTEN& UITKOMSTEN& UITKOMSTEN& UITKOMSTEN 
 

  

 

Signalen zijn een manier van de verdediging om informatie aan partner door te geven 

omtrent het bezit van of lengte in een of meerder kleuren. 

 

Er zijn veel verschillende manieren van signaleren mogelijk, waarvan een aantal hieronder 

wordt weergegeven:  

Attitude Signalen Pagina 1 

Vergelijkbaar met Lengte- of Count Signalen. 

Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in 

een bepaalde kleur bezit.  

   

Count Signalen (Lengte- of Distributie Signalen) Pagina 4 

Ook wel Lengte- of Attitude Signalen genoemd. 

Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in 

een bepaalde kleur bezit.  

  

Derde van Boven Pagina 6 

Wanneer er gestart wordt met "3e van boven" kan partner [maar ook de leider] de hoogte van de 

voorgespeelde kaart aftrekken van het getal 12; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten 
van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart. Dus wanneer partner uitkomt met klaveren 9, 

zijn er nog 3 (12-9) resterende kaarten die hoger zijn dan de klaveren 9. 
Regel van 12 
   

Distributie Signalen Pagina 4 

Zie:  Count Signalen  

   

Encrypted Signalen  Pagina 8 

De Encrypted Signalen zijn ontwikkeld door Peter Winkler. Bij deze methode worden 

zowel verborgen als wel legale signalen gebruikt. Deze methode van signalen is door vele 

bridge bonden verboden!!  

   

Even-Oneven Signalen  Pagina 9 

Dit is een signaleringsmethode waarbij het bijspelen van een oneven kaart een positief 

signaal is voor de bijgespeelde kleur en het bijspelen van een even signaal is dan 

afwijzend voor die kleur en kan een betekenis hebben als signaal voor een andere kleur; 

zie Kleur Preferentie Signalen.  

   

Foster Echo Pagina 10 

Dit signaal wordt gebruikt als deblokkerende aktie wanneer er verdedigd wordt tegen een 

SA contract. Met een 4-kaart wordt de op een na hoogste kaart bijgespeeld, gevolgd door 

de op twee na hoogste kaart. Met een 3-kaart wordt de op een na hoogste kaart 

bijgespeeld, gevolgd door de hoogste kaart. Dus van VT62 wordt eerst de T bijgespeeld 

en daarna de 4 en van T62 wordt eerst de 6 bijgespeeld en daarna de T(ien).  



 

   

Hayden Truscott Signaal Pagina 20 

Zie: Oddball.  

   

Held Pagina 11 

High Encourage Low Discourage -- Hoog=aanmoedigend en Laag=afwijzend. 

Zie: Hoog-Laag Signaal  
   

Hoog-Laag Signalen  Pagina 11 

Het Hoog-Laag signaal staat ook wel bekend als het Echo Signaal. Het is waarschijnlijk 

het belangrijkste wapen dat de verdediging heeft. Het Hoog-Laag signaal toont meestal 

interesse om de kleur door te spelen wanneer partner deze kleur aanspeelt. Zoals met alle 

conventies wordt het Hoog-Laag signaal wel eens te pas en te onpas gebruikt. Het wordt 

wel eens vergeten dat het signaal bedoeld is om partner een kleur te laten doorspelen. 

Zie de voorbeelden onder deze link.  

   

Journalist Uitkomsten  Pagina 13 

De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 1965 

verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal".  Er wordt verschil gemaakt 

voor uitkomsten met een Aas, Heer, Vrouw, Boer, Tien of Negen. Ook wordt er 

(natuurlijk) anders gestart tegen een SA contract dan tegen een kleur contract.  

   

Kleur Preferentie Signalen Pagina 15 

Dit is een methode van signaleren waarbij een verdediger aan partner vraagt een 

specifieke kleur terug te spelen. Deze methode, ontwikkeld door Hy Lavinthal, heeft een 

grote invloed gehad op het verdedigende aspect in bridge.  

Het signaal heeft nooit betrekking op de voorgespeelde kleur en ook niet op de troefkleur. 

De essentie van het Kleur Preferentie signaal is het volgende: Wanneer een speler een 

kleur voorspeelt en het lijkt er op dat er een andere kleur doorgespeeld moet worden dan 

speelt partner een hoge kaart bij wanneer hij een hogere kleur terug gespeeld wil hebben 

en een lagere kaart wanneer hij een lagere kleur terug gespeeld wil zien.  

  

Lavinthal Pagina 17 

Lavinthal, ook wel McKenny genoemd is een signaleringsmethode voor de verdediging.  

Wanneer je een contract tegen speelt en je kunt een kleur niet bekennen moet je dus een 

kaart van een andere kleur bijspelen. Het is vaak goed om met deze kleur partner enige 

informatie te geven over het bezit/vorm van je hand. Het is niet goed om een kaart bij te 

spelen van een kleur waar je slagen in kunt ontwikkelen, maar een kaart in een andere 

kleur. Wanner je een kleur niet kunt bekennen, kun je beter met een kleur die die je niet 

teruggespeeld wilt hebben signaleren.  

   

Lengte Signalen Pagina 1,4 

Zie Count en Attitude Signalen  

  

 

 

 



 

McKenny Pagina 17 

Zie Lavinthal.  

   

MUD Uitkomst Pagina 19 

Middle Up Down. 

Een signaleringssysteem waar van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt 

uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld om partner te laten zijn dat je 

een 3-kaart in die kleur bezit.  

   

Oddball Pagina 20 

Deze conventie heet ook wel "Hayden Truscott signaal", "Reese-signaal" en “Peter Smith-

signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de 

tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen 

tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk 

van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om 

de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten 

opzichte van de uitkomstkleur.  

   

Reese Signaal Pagina 20 

Zie: Oddball.  

   

Reverse Distribuite Signaal  

Dit is een Zweedse variant op het Hoog-Laag Signaal. Wanneer partner een lage kaart bijspeelt op de 

uitkomst kleur toont dat een even aantal kaarten in die kleur en een hoge kaart dus een oneven aantal. 

Hiermee wordt vermeden dat van een dubbelton een ongewenste hoge kaart bijgespeeld zou moeten 
worden. 

  

Revolving Discards Pagina 21 

Revolving Discards is een manier van bijspelen waarbij een kleur preferentie wordt 

aangegeven door het bijspelen van een kaart wanneer niet bekend kan worden. Er zijn 

twee methodes waarbij het effect hetzelfde is, maar de uitvoering licht verschilt:  

  

1 Een lage kaart vraagt om de kleur onder de kleur waarmee het signaal wordt 

gegeven en een hoge kaart om de kleur erboven. 

De kleuren worden verondersteld in een cirkel te liggen met schoppens onder de 

klaveren. Dus bij het aanspelen van harten zou een lage klaveren kaart vragen 

om de schoppen kleur en een hoge klaveren kaart om de ruiten kleur terug te 

spelen.(Attwood)  

  
2 Een lage kaart vraagt om de laagst van de overgebleven kleuren terug te spelen 

en een hoge kaart om de hoogste van de overgebleven kleuren (Lavinthal).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Romeins Lavinthal Pagina 22 

Zoals uit de titel is af te leiden een combinatie van Romeinse Signalen & Uitkomsten en 

het Lavinthal Signaal.  

1. Romeinse signalen: Een oneven kaart [3,5,7,9) is aanmoedigend in de voorgespeelde 

kleur en een even bijgespeelde kaart (2,4,5,8,10) ontkent kracht (honneur) in de 

gespeelde kleur.  

2. Lavinthal: Een hoog bijgespeelde kaart vraagt om de hoogst overgebleven kleur door 

te spelen en een laag bijgespeelde kaart vraagt om de laagst overgebleven kleur door te 

spelen.  

Een combinatie van beide methodes is Romeins-Lavinthal:  
1. Een oneven bijgespeelde kaart is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur, (Romeins), 

en  

2. Een laag even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de laagst overgebleven 

kleur en vraagt om die kleur na te spelen, en  

3. Een hoog even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de hoogst overgebleven 

kleur en vraagt om die kleur na te spelen.  

 

Eenvoudig weg vraagt een even kaart dus om een andere kleur door te spelen en een 
oneven kaart belooft (enige) kracht in de voorgespeelde kleur en/of ontkent kracht in 
de overgebleven kleuren.  
   

Rusinow Uitkomsten Pagina 28 

Een uitkomst waarbij van een serie met de een na hoogste wordt gestart.  

   

Scandinavische Signalen Pagina 29 

Er zijn veel verschillende manieren van signaleren mogelijk. Een daarvan is het 

Scandinavische Signaal, een combinatie van standaard signalerings methodes en Upside-

Down signalen.  

   

Smith Signalen Pagina 30 

Het Smith Signaal is een signaal dat bij de eerst mogelijke gelegenheid door de 

verdedigers gegeven wordt wanneer de leider een SA contract moet afspelen. Wanneer 

een verdedigers eerste kaart een kleintje is geeft dat aan dat hij geen steun heeft in 

partners voorgespeelde kleur. Speelt hij daarintegen een hoge kaart bij vraagt dat aan 

partner om de kleur door te spelen wanneer hij weer aan slag komt.  

Zie ook: Oddball.  

   

Troef Echo Pagina 32 

Een manier van signaleren die informatie geeft over het troefbezitvan de verdediging. 

Indien er troef wordt gespeeld belooft het bijspelen van een hogere kaart gevolgd door een 

lagere kaart dat er nog een derde troefkaart in die hand aanwezig is en geeft aan dat er 

waarschijnlijk een aftroefmogelijkheid is.  

  

 
 



 

 

 

Upside-Down Signalen Pagina 34 

Bij de meeste signaleringssystemen wordt voor een aanmoedigend signaal gebruik 

gemaakt van een onnodig hoge kaart die bijgespeeld wordt, terwijl een lage kaart dan een 

afwijzend signaal is voor de voorgespeelde kleur. 

Bij Upside-Down signalen wordt deze betekenis omgedraaid: een laag bijgespeelde 
kleur is aanmoedigend, en een hoog bijgespeelde kaart afwijzend.  
  

Vierde van Boven Pagina 35 

Wanneer er gestart wordt met "4
e van boven" kan partner [maar ook de leider] de hoogte 

van de voorgespeelde kaart aftrekken van het getal 11; het resultaat daarvan is dan het 

aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart. Dus 

wanneer partner uitkomt met klaveren 7, zijn er nog 4 (12-7) resterende kaarten die hoger 

zijn dan de klaveren 7. 

Regel van 11 

   

Vinje Signalen Pagina 37 

Helge Vinje heeft in zijn boek 'The Norwegian Distribution signal' een combinatie van 

signalen en situaties beschreven welke in het standaard signaleringssysteem wat vaag 

blijven.  
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ATTITUDE SIGNAAL ATTITUDE SIGNAAL ATTITUDE SIGNAAL ATTITUDE SIGNAAL     
 

  

 

Het Attitude Signaal is het meest gebruikte signaal in bridge. Een hoge kaart is een 

aanmoedigend signaal voor een voorgespeelde kleur terwijl een laag bijgespeelde 

kaart afwijzend is voor die kleur. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Hoog-

Laag Signaal. Andere signaleringssystemen zoals bijvoorbeeld Lavinthal en 

Romeins Lavinthal gebruiken wel andere kaarten voor het aan/af signalen, maar het 

principe blijft gelijk: De Informatie voor Partner!  

Het Attitude Signaal wordt gebruikt op het bijspelen van partners kleur, of wanneer 

u een kaart terugspeelt na partners start of met de eerste kaart die u in een kleur 

bijspeelt.  

 

Er zij drie types van signalen; in volgorde van belangrijkheid: 

1. Verdeling 

2. Aan-Af Signaal 

3. Kleur preferentie 

 

Behalve wanneer het duidelijk is dat een ander signaal bedoeld wordt is een signaal 

in eerste instatie een signaal dat verdeling aangeeft.  

 

Voorbeeld: U bekent bij het bijspelen 
 

Tegen Zuids 5♣ contract start partner met ♦H.  

 

 

Dummy 
♠ A H x x 

♥ V x x 

♦ x x x 

♣ A x x  

  

   

U 
♠ B T 9 8 

♥ x x x x 

♦ V 8 2 

♣ x x  

Welke kaart speelt u bij? 

 

Veronderstellend dat partner start van ♦AH is de correcte kaart om bij te spelen de 

♦8. Omdat u ♦V bezit wilt u partner een Attitude signaal geven waarmee u wilt 

aangeven dat het veilig is de kleur door te spelen. 

De complete handen op de volgende pagina: 
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Dummy 
♠ A H x x  

♥ V x x 

♦ x x x 

♣ A x x  

  

Partner 
♠ x x x  

♥ B x x 

♦ A H x x 

♣ x x x 

 

U 
♠ B T 9 8 

♥ x x x x 

♦ V 8 2 

♣ x x  

  

Leider 
♠ V x  

♥ A H T 

♦ B T x 

♣ H V B T 9 x x 

  

 

De verdediging maakt de eerste drie slagenin ruiten zodat het contract down gaat. 

Indien u in de eerste slag ♦2 bijspeelt zou partner dit als afwijzend zien en na het 

maken van ♦A zou hij dan wel eens naar een andere kleur kunnen switchen 

waardoor de leider het contract maakt.  

 

 

Voorbeeld: U kunt niet bekennen bij het bijspelen 
Dit is een voorbeeld waarbij de voorkeur voor een andere kleur wordt getoond door 

het bijspelen van een kaart (kaarten) wanneer u niet kunt bekennen.  

Tegen Zuids 3SA contract start partner met ♦V.  

 

Dummy 
♠ H x  

♥ V x x 

♦ x x x 

♣ H V B T 9 

  

   

U 
♠ A V B 2 

♥ x x x 2 

♦ 8 7 2 

♣ x x  

Welke kaart speelt u bij? 

 

De ♦2 is hier de correcte kaart om bij te spelen (niet aanmoedigend). De leider wint 

de slag met het aas en speelt hierna ♣H, V en de B.  

Welke kaart speelt u bij op deze ♣B? 

De bedoeling is om aan te geven dat u graag schoppens teruggespeeld wilt hebben 

wanneer partner aan slag komt. Door nog een ruiten bij te spelen zou u alleen maar 

vertellen dat de ruiten kleur u echt niet bevalt, maar zou niets zeggen over de 

schoppen kleur. Het bijspelen van ♠2 zou afwijzend zij voor schoppen. 

De juiste kaart om nu bij te spelen is dus ♥2; afwijzend voor de hartens. Gezien de 

♦2 in uw eerste slag kan partner zien dat u niet geinteresserd ben in ruiten en niet in 

harten, zal hij, als hij aan slag komt wel schoppen terug spelen!  
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De complete handen: 

  

Dummy 
♠ H x  

♥ V x x 

♦ x x x 

♣ H V B T 9 

  

Partner 
♠ T 9 x  

♥ B x x 

♦ V B x x

♣ A x x 

 

U 
♠ A V B 2 

♥ x x x 2 

♦ x x 2 

♣ x x  

  

Leider 
♠ x x x x  

♥ A H T 

♦ A H x 

♣ x x x  

  

 

Aan slag met ♣A kan partner ♠T na spelen waarna 3SA down gaat.  
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COUNT SIGNALEN COUNT SIGNALEN COUNT SIGNALEN COUNT SIGNALEN     
 

  

 

Ook wel Distributie- of Lengte Signalen genoemd. 

 

Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten 

hij in een bepaalde kleur bezit. 

 

De standaard procedure om dat te doen is met behulp van het Hoog-Laag Signaal 

waarbij een even aantal kaarten wordt aangegeven door eerst een hoge en daarna 

een lage kaart van een bepaalde kleur bij te spelen en een oneven aantal door eerst 

een lage en daarna een hoge kaart te spelen.  

Het tegenovergestelde hiervan zijn de Upside-Down Signalen waarbij het spelen 

van eerst een lage kaart een even aantal kaarten in die kleur belooft. Het voordeel 

hiervan is dat de verdediging minder problemen heeft met dubbeltons wanneer je 

een kaart liever niet bijspeelt van een dubbelton, bijvoorbeeld een vrouw van Vx of 

een boer van Bx.  

 

Accurate signalen zijn de sleutel tot succes voor de verdediging. Na het spelen van 

een paar slagen kunnen goed verdedigende spelers wel inschatten wat de 

kaart(verdeling) is van de handen die ze niet kunnen zien en zodoende net zo 

nauwkeurig spelen als de leider. 

 

Wanneer de leider een kleur aanspeelt zou je een even aantal kaarten aan kunnen 

signaleren (wanneer je een 2- of 4-kaart bezit), maar wanneer je denkt dat dat de 

leider zou kunnen helpen kun je ook verkeerd kunnen signaleren om de leider op 

een verkeerd spoor te brengen. In dit verband zijn er echter twee psychologische 

punten: Wanneer je altijd verkeerd signaleert zal de leider daar ook rekening mee 

houden, en hij is vaak beter in staat de situatie in te schatten dan de tegenspelers; 

ten tweede kan de verdediging bang zijn, zijn hand aan de leider bekend te maken 

en zodoende nogal stom over te komen in situaties als hieronder:  

 

  H 9 5 3   

T 8 6 2   J 7 

  A V 4   

 

Zuid speelt het aas en de Vrouw en West signaleert met de 6 en de 2. Alhoewel een 

snit volgens Ristricted Choice opgelegd is zullen een aantal leiders niet snijden op 

de T, maar gezien het signaleren van West is die snit in dit geval helemaal 

opgelegd. In dit geval had West beter misleiden laag-hoog kunnen spelen om een 3-

kaart aan te geven!  
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De verdediging moet wel samenwerken en soms beiden verkeerd signaleren. Zie 

onderstaand voorbeeld: 

  

♠ B T x  

♥ B 9 8 x 

♦ 9 x 

♣ 9 x x x  

  

♠ A 9 x  

♥ A T x 

♦ V B x x 

♣ H V T  
 

♠ x  

♥ H x x x x 

♦ T x x 

♣ B 8 x x  

  

♠ H V 8 x x x 

♥ V 

♦ A H 8 x 

♣ A x  

  

West opent met 1♦ en na een pas en nog een pas beland Zuid in 4♠. West start met 

♣H welke houdt en Zuid neemt de tweede klaveren met het aas. Hierna speelt Zuid 

ruiten aas en heer om in Noord twee ruitens te kunnen troeven, de eerste laag en de 

tweede met een hoge troef. Wanneer West op de ♦AH nu een even aantal ruitens 

signaleert en Oost een oneven aantal dan zal dat ook lukken. Wanneer West echter 

een oneven aantal en Oost een even aantal signaleert zal de leider er van uitgaan dat 

de ruiten kleur 5-2 verdeeld is en hopen dat de schoppenkleur 2-2 verdeeld is en 

beide ruitens hoog troeven zodat schoppen 9 nog een slag wordt. NB: beide 

tegenspelers moeten dus de situatie goed inschatten!!  
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DERDE VAN BOVEN DERDE VAN BOVEN DERDE VAN BOVEN DERDE VAN BOVEN     
Regel van 12 

 

  

De regel van 12 houdt in dat wanneer er gestart wordt met "3e van boven" partner 

[maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekt van het getal 12; 

het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger 

zijn dan de voorgespeelde kaart. Dus wanneer partner uitkomt met klaveren 9, zijn 

er nog 3 (12-9) resterende kaarten die hoger zijn dan de klaveren 9.  

Deze regel geldt natuurlijk alleen voor de uitgekomen kaart en niet voor een daarna 

gespeelde kaart!  

 

Deze informatie kan natuurlijk heel nuttig zijn bij de beslissing welke kaart 

bijgespeeld moet worden, voor partner en ook voor de leider natuurlijk.  

 

Voorbeeld 1: 

Leider: Zuid 

Contract: 3SA 
Uitkomst: ♦7 

 

Dummy 

♠ A H 9 8 

♥ 9 8 7 

♦ V B 5 3 

♣ B 4 
 

 

 

West 

♠ B 5 3 2 

♥ H 5 4 

♦ H T 7 6 

♣ T 7 
 

 

 

Oost 

♠ T 4 

♥ B T 2 

♦ 8 2 

♣ A 9 6 5 3 2 
 

 

 

Zuid 

♠ V 7 6 

♥ A V 6 3 

♦ A 9 4 

♣ H V 8 
 

 

 

Volgens de regel van 12 trekt partner 7 af van 12, hetgeen resulteert in 5. Er zijn 

samen in de handen van de dummy, de leider en partner dus nog 5 kaarten die 

hoger zijn dan ♦7. 

Evenzo trekt de leider 7 af van het getal 12 hetgeen ook resulteert in het feit dat er 

samen in de handen van de dummy, de leider en partner van degeen die is 

uitgekomen 5 kaarten hoger zijn dan ♦7. 

De partner van west ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 3 kaarten die hoger 

zijn dan ♦7 (VB in de dummy en zijn eigen 10), en weet dus dat de leider nog twee 

kaarten heeft die hoger zijn dan ♦7; hij is niet blij met deze uitkomst.  
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De leider ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 4 kaarten die hoger zijn dan ♦7 

(VB in de dummy en zijn eigen A9), en weet dus dat oost slechts 1 kaart heeft die 

hoger is dan ♦7; hij is niet ongelukkig met deze uitkomst.  

 

Voorbeeld 2: 

Leider: Zuid 

Contract: 3SA 

Uitkomst: ♠8 

 

Dummy 

♠ H52 

♥ 987 

♦ HVB53 

♣ B4 
 

 

 

West 

♠ VB87 

♥ H543 

♦ T76 

♣ T7 
 

 

 

Oost 

♠ AT93 

♥ B2 

♦ 42 

 A9653 
 

 

 

Zuid 

♠ 64 

♥ AVT6 

♦ A98 

♣ HV82 
 

 

 

De tegenpartij speelt 3
e
 van boven en west start met ♠8. De leider trekt 8 af van 12 

en weet dat er nog 4 hogere kaarten de resterende handen aanwezig zijn. Hijzelf 

heeft er geen en de dummy heeft slechts één kaart die hoger is dan schoppen 8. Hij 

ziet in slag één al dat het een moeilijke opgaaf gaat worden om het contract te 

maken. 

Ook de partner van de uitkomer trekt 8 af van 12 en weet ook dat er nog 4 kaarten 

hoger zijn dan schoppen 8. Oost ziet al die 4 kaarten; één in de dummy en 3 in zijn 

eigen hand. Indien de leider ♠H bijspeelt neemt hij het aas en speelt schoppen terug. 

De tegenpartij maakt dus in ieder geval 4 schoppen slagen en klaveren aas voor één 

down. 

Wanneer de leider klein bijspeelt in de dummy speelt, speelt oost ook een kleine 

schoppen omdat hij weet dat de leider geen hogere kaart heeft dan de 8. West speelt 

schoppen door en zo wordt schoppen heer er uitgesneden.  

Met behulp van de Regel van 12 wordt het contract altijd down gespeeld.  
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ENCRYPTED SIGNALEN ENCRYPTED SIGNALEN ENCRYPTED SIGNALEN ENCRYPTED SIGNALEN     
 

  

 

De Encrypted Signalen zijn ontwikkeld door Peter Winkler. Bij deze methode 

worden zowel verborgen als wel legale signalen gebruikt. Deze methode van 

signalen is door vele bridge bonden verboden!! 

 

Veronderstel dat Zuid azen vraagt en hij hoort van partner dat hij er één heeft. Zelf 

heeft Zuid er 3 dus weet hij wel aas partner heeft. Dit hoeft hij natuurlijk niet aan de 

tegenpartij te melden. Nu hij deze informatie heeft kan Zuid die wetenschap 

gebruiken om bijvoorbeeld met een vraagbod partners hand verder op te vragen. 

Partner zou hierop kunnen reageren met en bod dat belooft: "ik heb de heer onder 

de kleur waarin ik het aas heb". Dit is een stuk informatie dat 'geheime info' wordt 

genoemd, en zodoende door vele bonden verboden!  

 

Er zijn nog meer encrypted biedmethodes mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de 

troefkleur vast staat: Een cuebod door de partner die troefaas bezit geeft dan een 

controle aan en een cuebod door de partner die het aas niet heeft vraagt dan steun in 

de geboden kleur. Ook dit is door vele bonden verboden!  
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EVENEVENEVENEVEN----ONEVEN SIGNALEREN ONEVEN SIGNALEREN ONEVEN SIGNALEREN ONEVEN SIGNALEREN     
 

  

 

Dit is een signaleringsmethode waarbij het bijspelen van een oneven kaart een 

positief signaal is voor de bijgespeelde kleur en het bijspelen van een even signaal 

is dan afwijzend voor die kleur en kan een betekenis hebben als signaal voor een 

andere kleur; zie Kleur Preferentie Signalen.  

 

  

♠ B 

♥ A V B x x 

♦ H T x x 

♣ x x x  

  

 

♠ A H T x x 

♥ H x 

♦ V 8 x 

♣ B x x  

  
 

  

♠ 8 x x 2 

♥ x x x x 

♦ A x 

♣ x x x  

 

  

♠ V x x 

♥ T x 

♦ B x x x 

♣ A H V T  

  

 

Zuid speelt 3SA en West start met ♠H. Om een negatief signaal te geven speelt 

Oost de 8 bij om wellicht interesse te tonen voor de ruitens of de harten (Indiende 

2 bijgespeeld zou worden klaveren of ruiten).  

Harten is gezien Wests kaart en die van de dummy onwaarschijnlijk, dus zal West 

wel ♦8 terug spelen. Deze ♦8 vraagt daarmee meteen om schoppen terug te spelen. 

Zodoende zal 3SA wel 2 down gaan.  

 

  

♠ B T x x 

♥ H x 

♦ H x 

♣ B T x x x  

  

 

♠ x x 

♥ B x x x 

♦ T x x x x 

♣ A x  

  
 

  

♠ x 

♥ A V x 3 x 

♦ V B x x 

♣ x x x  

 

  

♠ A H V x x x 

♥ T x 

♦ A x 

♣ H V x  

  

 

Zuid speelt 4♠ en West start met troef. Zuid neemt deze en trekt nogmaals troef. 

Op deze tweede troefslag speelt Oost ♥3 bij om aan te geven dat de harten kleur 

hem wel bevalt. Zodra Zuid klaveren gaat spelen neemt West het aas en zal 

daarna harten terug spelen zodat Oost harten aas en vrouw kan maken. Speelt 

West geen harten terug dan verdwijnen in zuid twee harten slagen waardoor 

(zeker) in een paren wedstrijd er een goede score voor NZ zal ontstaan.  
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FOSTER ECHO FOSTER ECHO FOSTER ECHO FOSTER ECHO     
 

  

 

Deze signaleringsmethode is ontwikkeld door Robert Frederick Foster. Hij is ook 

de geestelijk vader van de Regel van 11.  

 

Er zijn verschillende versies van deze conventie in omloop, primair bedoeld tegen 

SA contracten. Eén er van is om na een uitkomst met een honneur als partner een 4-

kaart met ook een honneur aan te geven. 

 

Wanneer je een 4-kaart bezit speel je met het Foster Echo eerst de op drie na 

hoogste kaart bij. Wanneer je in die 4-kaart geen honneur bezit dan speel je in de 

volgende ronde de op vier na hoogste kaart bij; maar bezit je wel een honneur, dan 

speel je de op twee na hoogste kaart bij. Bijvoorbeeld als partner bezit je:  

Hand 1:   8 7 5 2   Hand 1:   V 7 5 2 

 

en partner komt uit met de Heer: dan speel je met hand 1 eerst de 5 bij en later de 2 

(hoog-laag, ik heb geen honneur) en met hand 2 speel je eerst de 5 en daarna de 7 

bij (laag-hoog, ik heb een honneur). 

Deze versie van het Foster Echo maakt het voor de partner die uitkomt makkelijker 

de ontbrekende honneur(s) te ontdekken en zodoende een goed vervolg te geven 

aan de kaart die hij moet/kan terugspelen. Wanneer u Upside Down speelt, speelt u 

met hand 1 eerst de 8 en met hand 2 om een aanmoedigend signaal te geven de 2.  

 

Een andere versie (minder gebruikt) combineert een deblokkerende methode met 

bovenstaande. Wanneer je als partner geen honneur in de kleur bezit en geen kaart 

in de kleur bezit die hoger is dan de hoogste kaart van de dummy dan speel je de op 

twee na hoogste kaart bij; bezit je daarnaast een 4-kaart dan speel je in de tweede 

ronde de op drie na hoogste kaart bij, bezit je echter een 3-kaart dan speel je de 

tweede ronde je hoogste kaart van de 3-kaart. 

Dit laatste kan een beetje dubbelzinnig zijn wanneer je 3-kaart uit twee honneurs 

bestaat, bijvoorbeeld met BTx of VTx speel je eerst de T waardoor partner niet 

weet of je daarnaast de Vrouw of de Boer hebt.  
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HOOGHOOGHOOGHOOG----LAAG SIGNAAL LAAG SIGNAAL LAAG SIGNAAL LAAG SIGNAAL     

(HELD (HELD (HELD (HELD ----    HHHHEIGH IS EIGH IS EIGH IS EIGH IS EEEENCOURAGE NCOURAGE NCOURAGE NCOURAGE LLLLOW IS OW IS OW IS OW IS DDDDISCOURAGE)ISCOURAGE)ISCOURAGE)ISCOURAGE)  

 

  

 

Het Hoog-Laag signaal staat ook wel bekend als het Echo Signaal. Het is 

waarschijnlijk het belangrijkste wapen dat de verdediging heeft. Het Hoog-Laag 

signaal toont meestal interesse om de kleur door te spelen wanneer partner deze 

kleur aanspeelt. Bijvoorbeeld: 

 

  

♠ V x x 

♥ H V x x 

♦ V x 

♣ x x x x  

  

 

♠ A H x x x 

♥ T x 

♦ x x 

♣ B T x x  

  
 

  

♠ T 3 

♥ x x 

♦ A T x x x x 

♣ V x x  

 

  

♠ B x x 

♥ A B x x x 

♦ H B x 

♣ A H  

  

 

 

Tegen Zuids 4♥ contract start West met ♠H waaronder Oost de T bijspeelt. En 

wanneer West ♠A naspeelt, speelt Oost de 3 bij. West ziet dat Oost Hoog-Laag 

heeft bijgespeeld, waarmee Oost vraagt de kleur door te spelen. Wanneer West een 

derde schoppen speelt kan Oost deze troeven, waarna ♦A de downslag betekent! 

 

Zoals met alle conventies wordt het Hoog-Laag signaal wel eens te pas en te onpas 

gebruikt. Het wordt wel eens vergeten dat het signaal bedoeld is om partner een 

kleur te laten doorspelen. Hieronder een voorbeeld van een foutief gebruik van het 

hoog laag signaal: 

 

  

♠ x x 

♥ A H x x 

♦ V T x x 

♣ A x x  

  

 

♠ x 

♥ B x x x 

♦ A H x x 

♣ x x x x  

  
 

  

♠ B T x x 

♥ V T x 

♦ 8 2 

♣ H T x x 

 

  

♠ A H V x x x 

♥ x x 

♦ B x x 

♣ V B  

  

 

 

Tegen het 4♠ contract van Zuid start West met ♦H, Oost speelde automatisch ♦8 bij 

waarna West met het aas vervolgde en Oost de 2 bijspeelde. West speelde 

natuurlijk een derde ruiten na welke Oost troefde. Na dit tegenspel had Zuid geen 

problemen meer het spel te maken (verliezende klaveren gaat weg op ruiten).  

Op de uitkomst van ♦H had Oost ruiten 2 moeten bijspelen en niet de 8! Oost had 
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niets te winnen met het dooespelen van de ruiten kleur! Na ♦2 had West 

waarschijnlijk klaveren geswitcht waarna 4♠ één down gaat!  

 

Er is ook een conventionele betekenis waarin het Hoog-Laag signaal niet interesse 

in de voorgespeelde kleur aangeeft, maar waar het een even aantal kaarten in de 

voorgspeelde kleur weergeeft, en wel: 

Wanneer het duidelijk is dat de leider een lange kleur in de dummy, zonder andere 

entree's, probeert vrij te spelen is het belangrijk dat partner weet of hij een aas moet 

nemen of niet! Met het Hoog-Laag signaal toon je dan een even aantal, en met een 

Laag-Hoog signaal een oneven aantal kaarten in die kleur. In dit laatste geval weet 

partner dan dat je exact drie kaarten in die kleur bezit. 

 

  

♠ x x 

♥ x x x 

♦ H V B x x 

♣ A x x  

  

 

♠ B x x x x 

♥ H T x 

♦ 7 6 

♣ B T x  

  
 

  

♠ H T x 

♥ V x x 

♦ A x x 

♣ x x x x 

 

  

♠ A V x 

♥ A B x x 

♦ T x x 

♣ A H V  

  

 

 

Tegen 3SA van Zuid start West met ♠6, via Oosts Heer voor Zuids aas. Zuid speelt 

♦T waarop West de 7 bijspeelt, in Noord de 5 en Oost de 2. In de derde slag speelt 

de leider ♦4 waarop West de ♦6 bijspeelt. Oost ziet nu dat West een dubbelton heeft 

gehad en zal ook deze tweede ruitenslag aan Zuid laten waardoor 3SA 1 down zal 

gaan.  
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JOURNALIST UITKOMSTEN JOURNALIST UITKOMSTEN JOURNALIST UITKOMSTEN JOURNALIST UITKOMSTEN     
 

  

De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 

1965 verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal".  

 

Journalist tegen SA contracten  
In het "Bridge Journal" werden deze uitkomsten specifiek beschreven tegen een SA 

contract. 

 

Het schema ziet er als volgt uit: 
1: Uitkomst met een AAS:  van een serie als AHVBX, AHBx of beter, 

AHVTx of beter, of van AHT9x of beter  

 

(Aan partner wordt daarmee gevraagd te 

deblokkeren (een honeur bij te spelen, indien 

aanwezig), of om anders de lengte van zijn kleur 

aan te geven door bijvoorbeeld een hoge kaart bij 

te spelen met een even aantal in de uitgekomen 

kleur of door met een lage kaart een oneven aantal 

aan te geven.)  

2: Uitkomst met een HEER:  van series met AHxx of HVxx  

3: Uitkomst met een VROUW: van series beginnend met VBT of HVT9, aan 

partner wordt gevraagd de BOER bij te spelen om 

de kleur te deblokkeren.  

4: Uitkomst met een BOER:  van series met BT(xxx) - een uitkomst met de 

boer ontkent een hogere honeur.  

5: Uitkomst met een TIEN:  van series beginnend met AT9, HT9, VT9, ABT 

of HBT - een uitkomst met de TIEN belooft een 

tophoneur (A, H of V).  

6: Uitkomst met een NEGEN:  van series met T9(xxx) - een uitkomst met de 

NEGEN belooft de TIEN, maar geen hogere 

honeur (met 987 moet je dus met de 8 starten).  

7: Het is gebruikelijk om van een lange kleur met een of twee honeurs te starten 

met de laagste kaart in die kleur. Het doel van deze uitkomsten is om het 

partner duidelijk te kunnen maken of hij met de uitgekomen kleur moet(kan) 

doorgaan of niet.  

 

Een voordeel van Journalist is dat er minder onduidelijkheid bestaat wanneer er van 

een serie als HBT9xx wordt gestart en een uitkomst met de 10 belooft in ieder geval 

een honeur zoals Aas, Heer of vrouw.  

 

Journalist tegen kleur contracten  
Wanneer u uitkomt tegen een kleur contract is het uw eerste prioriteit honeurkracht 

te tonen zodat het partnership kan beslissen de kleur door te spelen of om te 

switchen naar een andere kleur. Deze uitkomsten bestaan uit drie categorien met 

daarin de specifieke richtlijn voor de voor te spelen kaart. Op deze manier kan 

dubbelzinnigheid betreffende de uitkomst vermeden worden.  
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Het schema ziet er als volgt uit: 
Uitkomst met een honeur  

1: Kom uit met de laagste van twee aanliggende honeurs: Aas-Heer-x, Heer-

Vrouw-x, Vrouw-Boer-x, 10-9-x.  

2: Wanneer de aanliggende honeurs een dubbelton zijn wordt tegen een slem 

contract met de hoogste kaart gestart en ook wordt met de hoogste van 

dubbelton honeurs gestart wanneer het een door partner geboden kleur betreft.  

  

Uitkomst met een lage kaart  

De standaard uitkomst met de 4e van boven (of 1,3,5 wat je ook maar speelt) 

wordt vervangen door hoog/laag.  

1: Van een oneven aantal kaarten wordt met de laagste gestart.  

2: Van een even aantal kaarten wordt met de 3e van boven gestart.  

Het voordeel van deze methode is dat partner vaak al bij de eerste slag de 

kaartverdeling kan weten (weet).  

  

Troef start  

Indien er geen betere start is geldt voor de start met een troefkaart:  

1: Van een even aantal kaarten wordt met de laagste gestart. Wanneer je dus 

bijvoorbeeld met troef 2 start weet paartner dat je ofwel 2 ofwel 4 troeven 

bezit.  

2: Van een oneven aantal kaarten wordt met de middelste kaart gestart, en daarna 

een lagere kaart.  
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KLEUR PREFERENTIE SIGNALEN KLEUR PREFERENTIE SIGNALEN KLEUR PREFERENTIE SIGNALEN KLEUR PREFERENTIE SIGNALEN     
 

  

 

Dit is een methode van signaleren waarbij een verdediger aan partner vraagt een 

specifieke kleur terug te spelen. Deze methode, ontwikkeld door Hy Lavinthal, 

heeft een grote invloed gehad op het verdedigende aspect in bridge.  

Het signaal heeft nooit betrekking op de voorgespeelde kleur en ook niet op de 

troefkleur. De essentie van het Kleur Preferentie signaal is het volgende: Wanneer 

een speler een kleur voorspeelt en het lijkt er op dat er een andere kleur 

doorgespeeld moet worden dan speelt partner een hoge kaart bij wanneer hij een 

hogere kleur terug gespeeld wil hebben en een lagere kaart wanneer hij een lagere 

kleur terug gespeeld wil zien.  

Wanneer het signaal goed wordt toegepast stoort het niet met andere manieren van 

signaleren zoals Lengte- en Echo signalen.  

In gewoon Kleur preferentie signaal kan in onderstaande hand goed gebruikt 

worden:  

 

  

♠ H x x 

♥ x x 

♦ H x x x 

♣ H x x x 

  

 

♠ 2 

♥ x x x x 

♦ B T 9 x 

♣ B T 9 x 

  
 

  

 

       

West Noord Oost Zuid 
      1♥ 

pas 1SA pas 3♥ 

pas 4♥ allen passen 

West start met ♠2. Oost neemt het aas en komt terug met schoppen, getroeft door 

West. 

Welke kleur speelt West terug nadat hij getroeft heeft?  

Om hem te helpen signaleert Oost in de tweede slag met de hoogte van de kaart die 

hij terug speelt. 

Indien hij bijvoorbeeld onderstaande hand bezit  

 

  

♠ A T x x 2 

♥ x 

♦ V x x x 

♣ A V x  

  

 

dan speelt hij ♠2 terug met de wens dat West met klaveren terug komt, de laagste 

van de overgebleven kleuren. Maar bezit Oost:  

 

  

♠ A T x x 2 

♥ x 

♦ A V x 

♣ V x x x  

  

 

dan speelt hij ♠T terug, aangevend dat hij graag ruiten teruggespeeld ziet, de 

hoogste van de overgebleven kleuren. 
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Kleur Preferentie Signalen kunnen ook worden gebruikt om de locatie van een 

entree aan te geven: 

 

  

♠ B x 

♥ x x x 

♦ A V T x x x 

♣ B x x  

  

 

♠ A x 

♥ V T x x x x 

♦ x x 

♣ x x x  

  
 

  

 

       

Tegen Zuids 3SA start West met 7 waarop Oost de heer bijspeelt welke slag Zuid 

laat houden. Oost komt terug met B voor Zuis aas. 

Onder dit aas moet West nu harten vrouw bijspelen!!! waarmee hij aangeeft dat 

hij hij graag een schoppen teruggespeeld zien wanneer Oost aan slag zou komen!!  

 

Soms kun je al op de uitkomst kaart een Preferentie Signaal geven:  

West Noord Oost Zuid 
3♦ Doublet 4♦ 4♠ 

allen passen 

West bezit bijvoorbeeld:  

 

  

♠ x x 

♥ B x x x 

♦ H B T x x x 2 

♣ -  

  

 

West zou graag willen dat Oost de eerste slag wint en klaveren terug komt voor een 

introever! 

De grootste kans dat Oost aan slag komt is met ruiten aas. Wanneer West nu met ♦2 

start kan dat gezien de bieding niet de 4e van boven zijn en moet dat wel een 

signaal zijn voor de klaveren!  
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LAVINTHAL LAVINTHAL LAVINTHAL LAVINTHAL     
(Ook wel McKenny genoemd)  

 

  

Lavinthal is een signaleringsmethode voor de verdediging.  

 

Wanneer je een contract tegen speelt en je kunt een kleur niet bekennen moet je dus 

een kaart van een andere kleur bijspelen.  

Het is vaak goed om met deze kleur partner enige informatie te geven over het 

bezit/vorm van je hand. Het is niet goed om een kaart bij te spelen van een kleur 

waar je slagen in kunt ontwikkelen, maar een kaart in een andere kleur. Er twee 

overblijvende kleuren wanneer je een kleur niet kunt bekennen en door een hoge of 

lage kaart bij te spelen in de kleur welke je niet wilt kun je aangeven welke kleur je 

graag teruggespeeld ziet door partner.  

 

Er wordt bijvoorbeeld een ♠-kaart voorgespeeld en je wilt graag dat partner ♦ terug 

speelt. Wanneer je deze ♠-kleur nu niet kunt bekennen speel je een hoge ♥-kaart bij 

of een lage ♣-kaart.  

Met de hoge ♥-kaart vraag je om de hoogste van de twee overgebleven kleuren (van 

♣ en ♦ is dat dus ♦) en met een lage ♣-kaart vraag je om de laagste van de 

overgebleven kleuren (van ♥ en ♦ is dat dus ♦).  

 

Overzicht: 
Gespeelde kleur 

 
Kleur die je terug  
gespeeld wilt zien  

Bij te spelen kaart 

♠ 
 

♥ 
 
een hoge ♦ of een hoge ♣ 

 
♠ 

 
♦ 

 
een hoge ♥ of een lage ♣ 

 
♠ 

 
♣ 

 
een lage ♥ of een lage ♦ 

 
  

♥ 
 

♠ 
 
een hoge ♦ of een hoge ♣ 

 
♥ 

 
♦ 

 
een hoge ♠ of een lage ♣ 

 
♥ 

 
♣ 

 
een lage ♠ of een lage ♦ 

 
  

♦ 
 

♠ 
 
een hoge ♥ of een hoge ♣ 

 
♦ 

 
♥ 

 
een hoge ♠ of een lage ♣ 

 
♦ 

 
♣ 

 
een lage ♠ of een lage  

 
  

♣ 
 

♠ 
 
een hoge ♥ of een hoge ♦ 

 
♣ 

 
♥ 

 
een hoge ♠ of een lage ♦ 

 
♣ 

 
♦ 

 
een lage ♠ of een lage ♥ 
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Voorbeeld:  
 

  
Noord 

  

Stel dat u verdedigt tegen een ♥-contract en u komt uit 

met ♠-aas en u vervolgt met ♠-heer. Partner geeft een 

hoog-laag signaal en belooft daarmee een even aantal 

schoppens. U verwacht dat partner is begonnen met 

een 2-kaart ♠ en u hoopt hem een introever te kunnen 

geven door een derde schoppen na te spelen. 

Indien partner inderdaad uw derde schoppen kan 

introeven zou het leuk zijn dat hij met ruiten terug 

komt zodat u hem mogelijkerwijs een tweede 

introever zou kunnen geven!  

Speel daarom ♠-T terug zodat partner een aanwijzing 

heeft welke kleur hij terug moet spelen (de hoogste 

van de twee overgebleven kleuren. (van ♣/♦ dus de ♦ 

kleur.)  

  
♠ B x x  

  
♥ V x x x 

  
♦ H x x  

  
♣ H T x  

W ♠ A H T x 
 

e ♥ T x 
 

s ♦ A x x 
 

t ♣ x x x x 
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MUD MUD MUD MUD     
 

  

 

Middle Up Down. 

Een signaleringssysteem waar van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt 

uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld om partner te laten zijn 

dat je een 3-kaart in die kleur bezit.  

 

Een veel besproken item is wat je moet starten van xxx tegen een kleur contract. 

Sommige spelers vinden MUD een goede speelwijze. Op het eerste gezicht lijkt 

dit een goede manier, maar ik denk niet dat een zich zelf respecterende goede 

bridge speler deze speelwijzen zal volgen. 

Maar laten we toch eens twee situatie onder de loep nemen:  

1: Partner heeft de kleur geboden 

Ik denk dat je van xxx zou willen starten wanneer de rest van je hand Axx 

Axx Axxxx is en de dummy of de leider deze kleur geboden heeft. Maar 

normaal gesproken zul je toch met een ongeboden kleur of een kleur die 

partner heeft geboden uitkomen.  

Voor de situatie dat het een ongeboden kleur betreft lijkt een uitkomst van 

xxx al gauw een slag weg te geven aan de leider. In dat geval dus geen goede 

start, behalve wanneer je partner de juiste honneurs achter de dummy bezit. 

Het maakt in dit geval dus niet uit met welke van de 3-kaart xxx je start: je 

geeft waarschijnlijk een slag aan de leider en waarschijnlijk geef je niet alleen 

een slag extra aan de leider, maar verlies je ook tempo in het tegenspel.  

2: Niemand heeft de kleur geboden 

Nu de situatie dat partner een kleur geboden heeft en jij hebt die kleur 

gesteund: 

Je zou toch veronderstellen dat er geen probleem is voor je start: Je zult toch 

wel met de hoogste kaart starten? 

Wanneer partner een kleur geboden heeft en jij hebt die kleur niet gesteund: 

Nu wordt de situatie wat ingewikkelder. Heeft partner die kleur constructief 

of heeft hij slechts zwak tussen geboden? In dit tweede geval kan het een 

uitkomst aangeven, speciaal in paren, en zal partner niet verwachten dat je 

veel in die kleur bezit. Tellen is het meest belangrijke in dit geval: partner zal 

willen weten of hij je een introever kan geven.  

Dus ook in dit geval wordt er weinig toegevoegd wanneer je MUD speelt.  

 

 

Aan de andere kant zou je alleen MUD moeten spelen wanneer je geen honneur 

bezit in de 3-kaart. 

Dus van V73 start je met de 3 en in een volgende slag de 7; en van 973 begin je 

met de 7 en speel je in een volgende slag de 9. 

 

Natuurlijk heeft iedere start zijn voor en tegens en kan met iedere specifieke hand 

een bepaalde uitkomst succes opleveren.  
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ODDBALL ODDBALL ODDBALL ODDBALL     
 

  

 

Deze conventie heet ook wel "Hayden Truscott signaal", "Reese-signaal" en “Peter Smith-

signaal". Het is geen biedconventie maar een signaal. Het is een afspraak tussen de 

tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, vaak alleen tegen een 

SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de 

tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de 

uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten 

opzichte van de uitkomstkleur.  

 

Peter Smith heeft de zaak nog wat aangescherpt: bij deze conventie geeft de uitkomer een 

aansignaal met betrekking tot zijn eigen uitkomstkleur via de laagste kaart (bij de door 

leider of dummy voor het eerst voorgespeelde kaart), maar partner via een onnodig hoge.  

 

Voorbeeld: Het contract is 2SA te spelen door Zuid:  
  ♠ x x x 

♥ B T x 

♦ x x  

♣ A H x x x  

  

♠ A x x 

♥ H x x 

♦ A B T x x 

♣ x x  
 

♠ H x x 

♥ x x x x 

♦ V x x x 

♣ 9 x  

  ♠ V B x x 

♥ A V x 

♦ H x 

♣ V B T x  

  

 

1: West start met ♦B welke zuid neemt met de heer. 

 West weet niet wie ♦V bezit! 

  

2: Zuid speelt hierna bijvoorbeeld ♣V 

 Oost signaleert in deze slag met een hoge klaveren, de 9. 

  

3: Wanneer zuid de klaveren doorspeelt, vervolgt oost in met het bijspelen van een kleine klaveren.

 Oost heeft nu zijn klaveren Hoog-Laag bijgespeeld en vertelt daarmee zijn partner dat de ruiten kleur hem wel 

bevallen is. 

  

4: Wanneer vanuit noord nu de ♥B wordt voorgespeeld om op de heer te snijden komt west aan slag. Na partners 

signalen kan west gewoon met een kleine ruiten terugkomen er van uit gaand dat partner de vrouw bezit. 

  

5: Resultaat: 2 down.  
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REVOLVING DISCARDS REVOLVING DISCARDS REVOLVING DISCARDS REVOLVING DISCARDS     
 

  

 

Revolving Discards is een manier van bijspelen waarbij een kleur preferentie wordt 

aangegeven door het bijspelen van een kaart wanneer niet bekend kan worden. Er 

zijn twee methodes waarbij het effect hetzelfde is, maar de uitvoering licht 

verschilt:  

  

1 Een lage kaart vraagt om de kleur onder de kleur waarmee het signaal 

wordt gegeven en een hoge kaart om de kleur erboven. 

De kleuren worden verondersteld in een cirkel te liggen met schoppens 

onder de klaveren. Dus bij het aanspelen van harten zou een lage klaveren 

kaart vragen om de schoppen kleur en een hoge klaveren kaart om de 

ruiten kleur terug te spelen.(Attwood)  

  

2 Een lage kaart vraagt om de laagst van de overgebleven kleuren terug te 

spelen en een hoge kaart om de hoogste van de overgebleven kleuren 

(Lavinthal).  

 

 

Hy Lavinthal gaf hiervoor onderstaand voorbeeld:  

 

  

♠ H 8 5 

♥ 6 

♦ H T 9 8 4 

♣ V 7 3 2  

  

 

♠ V B 4 2 

♥ B 9 7 3 2 

♦ A 6 5 

♣ 9  

  
 

  

♠ T 7 3 

♥ A V 5 

♦ 7 2 

♣ B T 8 6 4 

 

  

♠ A 9 6 

♥ H T 8 4 

♦ V B 3 

♣ A H 5  

  

 

 

Na een opening van 1SA belandt Zuid in een 3SA contract. Hiertegen komt West 

uit met ♥3 waarop Oost correct de Vrouw bijspeelt welke door Zuid genomen 

wordt met de Heer. 

Zuid speelt daarna ruiten, twee keer opgehouden door West. Op de derde ruiten die 

door West met het aas wordt genomen speelt Oost (Lavinthal) ♣4 bij waarmee hij 

om hartens, de laagste van de overgebleven kleuren schoppen en harten, vraagt; ♠T 

zou hetzelfde bericht hebben overgebracht (de hoogste van de overgebleven kleuren 

harten en klaveren). 

 

Met Revolving Discards zou op de derde ruiten ♠3 (de kleur onder de schoppens) of 

♣B (de kleur boven de klaveren - niet ruiten) dezelfde boodschap zijn overgebracht. 
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ROMEIROMEIROMEIROMEINNNNS LAVINTHAL S LAVINTHAL S LAVINTHAL S LAVINTHAL     
 

  

 

Zoals uit de titel is af te leiden een combinatie van Romeinse Signalen & 

Uitkomsten en het Lavinthal Signaal.  

1. Romeinse signalen: Een oneven kaart [3,5,7,9) is aanmoedigend in de 

voorgespeelde kleur en een even bijgespeelde kaart (2,4,5,8,10) ontkent kracht 

(honneur) in de gespeelde kleur.  

2. Lavinthal: Een hoog bijgespeelde kaart vraagt om de hoogst overgebleven kleur 

door te spelen en een laag bijgespeelde kaart vraagt om de laagst overgebleven 

kleur door te spelen.  

Een combinatie van beide methodes is Romeins-Lavinthal:  
1. Een oneven bijgespeelde kaart is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur, 

(Romeins), en  

2. Een laag even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de laagst 

overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen, en  

3. Een hoog even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de hoogst 

overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen.  

 

Eenvoudig weg vraagt een even kaart dus om een andere kleur door te spelen 
en een oneven kaart belooft (enige) kracht in de voorgespeelde kleur en/of 
ontkent kracht in de overgebleven kleuren.  

SPECIALE UITKOMSTEN  
 

1. De uitkomst met een aas vraagt om een aan/af signaal.  

2. De uitkomst met een heer vraagt om distributie.  

3. De uitkomst met een vrouw (tegen SA) vraagt partner om de boer bij te spelen.  

4. Een hoge kaart gevolgd door een lagere kaart belooft een even aantal kaarten in 

die kleur.  

5. De uitkomst met een oneven kaart vraagt partner die kleur door te spelen of na 

te komen  

6. Een lage even kaart vraagt partner om een lagere kleur na te spelen en/of belooft 

een oneven aantal kaarten in die kleur.  

7. Een hoog voorgespeelde even kaart vraagt partner om een hogere kleur na te 

spelen en/of belooft een even aantal kaarten in die kleur.  

 

Uitkomst   Mogelijke kaart combinatie 

Aas   AH(xxx) 

Heer   AHV(xx), AHB(xx) 

Vrouw   HVB(xx), VB9(xx), HVT(xx) 

Boer   HBT(xx), VBT,BT9(xx) 

Tien   AT98(xx), VT9(xx), enz 
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NB: Tegen SA is het nuttig om te weten of je van de combinatie vam HVTxx de 

kleur kunt door spelen of niet. Wanneer de tegenpartij AB9x(x) in een kleur bezit 

en jij start met de heer zal de tegenpartij deze slag waarschijnlijk niet nemen. Indien 

je niet weet wie de Boer bezit kun je de kleur niet doorspelen zonder het risico dat 

je de tegenpartij nu een slag cadeau geeft. Je start dus met een Vrouw wanneer je de 

boer zelf bezit, of wanneer je wilt dat partner deze direct bijspeelt wanneer je met 

de vrouw start en je zelf de boer niet bezit.  

 

Wanneer je een contract tegen speelt en je kunt een kleur niet bekennen moet je dus 

een kaart van een andere kleur bijspelen. Het is vaak goed om met deze kleur 

partner enige informatie te geven over het bezit/vorm van je hand. Het is niet goed 

om een kaart bij te spelen van een kleur waar je slagen in kunt ontwikkelen, maar 

een kaart in een andere kleur. Er zijn twee overblijvende kleuren wanneer je een 

kleur niet kunt bekennen en door een hoge of lage even kaart bij te spelen in de 

kleur welke je niet wilt kun je aangeven welke kleur je graag teruggespeeld ziet 

door partner.  

 

Er wordt bijvoorbeeld een ♠-kaart voorgespeeld en je wilt graag dat partner ♦ terug 

speelt. Wanneer je deze ♠-kleur nu niet kunt bekennen speel je een hoge even ♥-

kaart bij of een lage even ♣-kaart.  

Met de hoge even ♥-kaart vraag je om de hoogste van de twee overgebleven 

kleuren (van ♣ en ♦ is dat dus ♦) en met een lage even ♣-kaart vraag je om de 

laagste van de overgebleven kleuren (van ♥ en ♦ is dat dus ♦).  

 

Overzicht Lavinthal bij niet bekennen: 
Gespeelde kleur   Kleur die je wilt   Bij te spelen kaart 
♠   ♥   een hoge even ♦ of een hoge even ♣ 

♠   ♦   een hoge even ♥ of een lage even ♣ 

♠   ♣   een lage even ♥ of een lage even ♦ 

  

♥   ♠   een hoge even ♦ of een hoge even ♣ 

♥   ♦   een hoge even ♠ of een lage even ♣ 

♥   ♣   een lage even ♠ of een lage even ♦ 

  

♦   ♠   een hoge even ♥ of een hoge even ♣ 

♦   ♥   een hoge even ♠ of een lage even ♣ 

♦   ♣   een lage even ♠ of een lage even ♥ 

  

♣   ♠   een hoge even ♥ of een hoge even ♦ 

♣   ♥   een hoge even ♠ of een lage even ♦ 

♣   ♦   een lage even ♠ of een lage even ♥ 

In al deze gevallen kunt u natuurlijk ook een oneven kaart in de kleur die u 

teruggespeeld wilt hebben bijspelen (indien dit geen slag kost).  
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Signaleren bij bekennen: 
Bijvoorbeeld wanneer schoppen troef is: 

Partner komt met ♥-aas:  

1: Jij speelt een lage even ♥ en vraagt daarmee om klaveren en/of toont een oneven 

aantal hartens. 

2: Jij speelt een hoge even ♥ en vraagt daarmee om ruiten en/of toont een even 

aantal hartens. 

3: Jij speelt een oneven ♥ kaart en vraagt daarmee om de hartenkleur door te 

spelen. 

 

 

VOORBEELDEN  
 

Voorbeeld 1: Tegenpartij speelt een kleur contract 

 

 
  Noord   

 
  Stel dat u verdedigt tegen een ♥ contract en u, 

oost, komt uit met ♠-aas en u vervolgt met ♠-

heer. Partner geeft een hoog-laag signaal en 

belooft daarmee een even aantal schoppens. U 

verwacht dat partner is begonnen met een 2-

kaart ♠ en u hoopt hem een introever te kunnen 

geven door een derde schoppen na te spelen.  

Indien partner inderdaad uw derde schoppen 

kan introeven zou het leuk zijn dat hij met 

ruiten terug komt zodat u hem mogelijkerwijs 

een tweede introever zou kunnen geven!  

Speel daarom ♠-T terug zodat partner een 

aanwijzing heeft welke kleur hij terug moet 

spelen (de hoogste van de twee overgebleven 

kleuren. (van ♣/♦ dus de ♦-kleur.)  

 
  ♠ B x x   

 

 
  ♥ V x x x   

 
West   ♦ H x x   U 

♠ x x   ♣ H T x   ♠ A H T x 

♥ ?   
 

  ♥ T x 

♦ ?   Zuid   ♦ A x x 

♣ ?   ♠ ?   ♣ x x x x 

 
  ♥ ?   

 

 
  ♦ ?   

 

 
  
♣ ? 

  
 

 

Voorbeeld 2: Tegenpartij speelt een SA contract 

 

 
  Noord   

 
  Zuid speelt 3SA en uw partner start 

met ♦2. 

In de dummie wordt klein gelegd, u 

speelt ♦T en de leider neemt de slag 

met het aas. De leider vervolgt met een 

klaveren naar de heer en speelt 

vervolgens klaveren vrouw en boer. 

Welke kaart speelt u bij op klaveren 

Boer? 

U wilt graag schoppen teruggespeeld 

zien: dus u gooit onder klaveren boer 

de ♥8!! Een hoge even kaart!!  

Wanneer partner eventueel aan slag 

komt met klaveren aas, zal hij 

schoppen terugspelen en zodoende het 

3SA contract down spelen.  

 
  ♠ H 9   

 

 
  ♥ V 4 3   

 
West   ♦ 9 6 3   U 

♠ 4 3 2   ♣ H V B T 9   ♠ A V B T 

♥ B 9 6   
 

  ♥ 8 7 5 2 

♦ V B 5 2   Zuid   ♦ T 8 7 

♣A 8 7   ♠ 8 7 6 5   ♣ 6 4 

 
  ♥ A H T   

 

 
  ♦ A H 4   

 

 
  

♣ 5 3 2 
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NB: Wanneer u schoppen T of een 

andere schoppen als aanmoedigend 

zou spelen ziet u dat de leider zijn 

contract gaat maken. (hij mist dan 

alleen 3 schoppen en 1 klaveren slag).  

 

Voorbeeld 3: Tegenpartij speelt een SA contract 

 

 
  Noord   

 
  Zuid speelt 3SA en u,west, start met ♠V. 

In de dummie wordt klein gelegd, uw 

partner speelt de 4 bij (of de 2, maar de 4 

is ook laag voor een klaveren signaal en 

geeft later door het bijspelen van de 2 een 

hoog laag signaal voor een even aantal 

schoppens).  

 

Wat speelt u terug? 

 

Partner is gevraagd de Boer onder te 

gooien en dat deed hij niet! Dus Zuid heeft 

waarschijnlijk nog AB.  

 

Speel dus klaveren terug (gezien partners 

4) en nadat partner aan slag komt met 

klaveren Vrouw of Aas zal deze schoppen 

terug spelen en zal de leider één down 

gaan in 3SA.  

 
  ♠ 8 7   

 

 
  ♥ V 4 3   

 
West   ♦ V 6 3   U 

♠ H V T 9   ♣ H B T 9   ♠ 5 4 3 2 

♥ B 9 6   
 

  ♥ 8 7 5 2 

♦ B 5 2   Zuid   ♦ T 8 7 

♣ 8 7 6   ♠ A B 6   ♣ A V 4 

 
  ♥ A H T   

 

 
  ♦ A H 9 4   

 

 
  

♣ 5 3 2 

  
 

 

 

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet goed KUNT signaleren. U bezit 
bijvoorbeeld geen oneven kaarten om de kaart aan te signaleren, of u bezit 
geen even kaarten om te vragen naar een andere hogere of lagere kleur:  

Voorbeeld 4: Tegenpartij speelt een SA contract 

 

 
  Noord   

 
  Zuid speelt 3SA en uw partner start 

met ♦2. 

In de dummie wordt klein gelegd, u 

speelt ♦T en de leider neemt de slag 

met het aas. De leider vervolgt met een 

klaveren naar de heer en speelt 

vervolgens klaveren vrouw en boer. 

 

Welke kaart speelt u bij op klaveren 

Boer?  

 

U wilt graag schoppen teruggespeeld 

zien, maar u bezit geen hoge even 

kaarten in de andere kleuren!!: dus u 

gooit onder klaveren boer de ♦7!! Een 

 
  ♠ H 9   

 

 
  ♥ V 4 2   

 
West   ♦ 9 6 3   U 

♠ 4 3 2   ♣ H V B T 9   ♠ A V B T 

♥ B 9 6   
 

  ♥ 9 7 5 3 

♦ V B 8 2   Zuid   ♦ T 7 5 

♣ A 8 7   ♠ 8 7 6 5   ♣ 6 4 

 
  ♥ A H 8   

 

 
  ♦ A H 4   

 

 
  
♣ 5 3 2 
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hoge oneven kaart!!  

Partner ziet dat dit een hoge oneven 

kaart is. Ook kan hij zien dat dit niet 

voor de ruitens bedoeld is omdat u in 

eerste instantie niet de heer bijspeelde.  

  

U zou natuurlijk ook ♥9 kunnen 

spelen! (Gezien het groot aantal 

ontbrekende oneven lage harten 

kaarten moet dit de boodschap ook wel 

over brengen). 

In dit geval moet partner deze oneven 

kaart dus lezen als een aansignaal voor 

de hoogst overgebleven kleur!! 

Wanneer partner eventueel aan slag 

komt met klaveren aas, zal hij hopelijk 

de juiste conclusie trekken en 

schoppen terugspelen om zodoende het 

3SA contract down spelen.  

NB: Vergelijk met voorbeeld 2  

 

 

 

RESUMÉ  
 

UITKOMSTEN  

 

De uitkomst met het aas vraagt in principe om een aan-af signaal 

De uitkomst met de heer vraagt in principe om een distributie signaal 

Tegen SA : - Regel van 11 (vierde van boven), partner maar ook de leider !! 

kan dan uittellen hoeveel hogere kaarten de leider in die kleur 

heeft.  

   

De regel van elf wil zeggen dat wanneer partner met de 4e van 

boven uitkomt je van 11 de waarde van de uitkomst kaart moet 

aftrekken om het aantal hogere kaarten te berekenen die nog in 

het spel zitten.  

Dus wanneer partner met een 7 uitkomt zijn er nog 4 kaarten bij 

de andere drie spelers die hoger zijn dan de 7. Je ziet de kaarten 

van de dummie en die van jezelf en zodoende kun je ook 

berekenen hoeveel hogere kaarten de leider bezit. 

  Voorbeeld regel van 11:  

  Partner komt uit met 7♦, op tafel ligt ♦V932 en u bezit ♦HTx .  

U kunt nu uittellen hoeveel kaarten de leider in de ruitenkleur 

bezit die hoger zijn dan de uitgekomen ♦7.  

  1: Parner startte met een 7, en die moet u aftrekken van 11 = 4  

2: Er blijven dus vier kaarten over die hoger zijn dan de ♦7.  

3: Op tafel ligt ♦V932, dat zijn dus 2 hoger kaarten dan de 7.  
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4: Er blijven dus nog twee kaarten over die hoger zijn dan ♦7.  

5: U bezit zelf de heer en de tien: dus de leider heeft in dit geval 

geen kaarten die hoger zijn dan de ♦7!!  
 

 - De hoogste van een serie.  

 - HBTxx de T  

 - AHxx 4e van boven  

 - VBxx en HVTxx de Vrouw , dit vraagt aan partner de boer onder 

te gooien.  

 

 

 

 

 

  

Tegen troef : - De hoogste van een serie  

 - Hoog laag is even aantal kaarten  

 - Laag even vraagt om lagere kleur  

 - Hoog even vraagt om hogere kleur  

 - Oneven laag vraagt om terugkomst in die kleur.  

 

 

SIGNALEN  

 

Signalen bij niet bekennen : Romeins-Lavinthal  

 

Signalen bij bekennen:  

  Oneven - laag = in principe aanmoedigend in de kleur zelf. 

  Oneven - hoog = in principe niet aanmoedigend. 

  Even - laag = in principe afwijzend en vraagt om lagere kleur. 

  Even - hoog = in principe afwijzend en vraagt om hogere kleur. 

  
     

  Laag - Hoog = zeer waarschijnlijk een oneven aantal kaarten. 

  Hoog - Laag = zeer waarschijnlijk een even aantal kaarten. 

 

TEGEN SA WORDT IN PRINCIPE DISTRIBUTIE GESIGNALEERD  
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RUSINOW RUSINOW RUSINOW RUSINOW UUUUIIIITKOMSTTKOMSTTKOMSTTKOMST        
 

  

Het principe van Rusinow uitkomsten is eenvoudigweg het starten met de op een na 

hoogste kaart van aanliggende honneurs. Rusinow wordt alleen in de eerste slag 

gespeeld, in een kleurcontract, en in een kleur welke partner niet geboden heeft. Het 

is ongebruikelijk om Rusinow te gebruiken tegen een SA contract.  

 

Het schema ziet er als volgt uit: 
1: Uitkomst met een AAS:  ontkent de HEER, behalve wanneer van een 

dubbelton wordt gestart.  

2: Uitkomst met een HEER:  Er wordt gestart met de heer van AH(xxx). 

Wanneer partner de VROUW of een dubbelton 

bezit moet hij de aanmoedigend signaleren.  

3: Uitkomst met een VROUW: Er wordt gestart met de vrouw van HV(xxx). 

Wanneer partner de AAS of de BOER bezit moet 

hij de aanmoedigend signaleren. Partner moet met 

een dubbelton niet aanmoedigend signaleren 

wanneer er vier kleintjes van die kleur in de 

dummy liggen (wanneer de leider ABx in die 

kleur heeft zou dat een slag kunnen kosten).  

4: Uitkomst met een BOER:  Er wordt gestart met de vrouw van VB(xxx).  

5: Uitkomst met een TIEN:  Er wordt gestart met de vrouw van BT(xxx).  

6: Uitkomst met een NEGEN:  Er wordt gestart met de vrouw van T9(xxx).  

7: Wanneer er meer dan twee aanliggende honneurs in een kleur zitten wordt nog 

steeds met de op een na hoogste kaart gestart. Van HVB wordt met de Vrouw 

gestart, en de tweede kaart die eventueel wordt gespeeld is dan de Boer. Partner 

weet dan dat ook de Heer nog bij partner zit.  

 

Na deze uitkomsten speelt partner wanneer hij niet aanmoedigend kan signaleren 

MUD. Dat wil zeggen: van een driekaart speelt hij eerst de middelste (Middle) 

kaart bij en daarna de hoogste (Up) kaart van die kleur en da de laagste (Down).  

 

Een korte samenvatting van de Rusinow uitkomsten: 

 
Uitkomst 

 
Kaart combinatie 

 
Aas 

 
Ontkent de koning, behalve met AH dubbelton 

 
Heer 

 
van AH, partner moet deblokkeren met de vrouw 

 
Vrouw 

 
belooft HVx(xxx) 

 
Boer 

 
belooft VBx(xxx) 

 
Tien 

 
belooft BTx(xxx) 

 
Negen 

 
belooft T9x(xxx) 

 

NB: 

 

Het is belangrijk dat na de eerste slag de HOOGSTE kaart van een 

aanliggende serie gespeeld moet worden (indien u een honneur wilt 

spelen!); ook indien die kleur door een van beide tegenspelers wordt 

aangespeeld.  
 

 



 

 

29 

SCANDINAVISCHE SIGNALEN SCANDINAVISCHE SIGNALEN SCANDINAVISCHE SIGNALEN SCANDINAVISCHE SIGNALEN     
 

  

 

Signalen zijn een manier van de verdediging om informatie aan partner door te 

geven omtrent het bezit van of lengte in een of meerder kleuren. Er zijn veel 

verschillende manieren van signaleren mogelijk. Een daarvan is het Scandinavische 

Signaal, een combinatie van standaard signalerings methodes en Upside-Down 

signalen. 

 

Deze manier van signaleren is ontwikkeld door Anders Wirgren en kan als volgt 

worden omschreven:  

 

Er wordt altijd normaal gesignaleerd, behalve:  

a. de dummy een kaart bezit die er uitgesneden kan worden:  

  ♠ B 7 4 2 
 

♠ A H T 5   ♠ V 8 3 

  ♠ 9 6 
 

Na en uitkomst met het Aas of de Heer signaleert Oost Upside-Down met de 

3 zodat West met de T kan vervolgen.  

b. wanneer bekend is dat openaar kort is in de voorgespeelde kleur, of wanneer 

bekend is dat de signaleerder lang is in die kleur:  

  ♠ A B 
 

♠ 8 7 3   ♠ H V T 4 

  ♠ 9 6 5 2 
 

Na en uitkomst met ♠8 (top van niets) speelt de leider het aas en signaleert 

Oost met ♠4 Upside-Down.  
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SMITH SIGNAAL SMITH SIGNAAL SMITH SIGNAAL SMITH SIGNAAL     
 

  

 

Het Smith Signaal is een signaal dat bij de eerst mogelijke gelegenheid door de 

verdedigers gegeven wordt wanneer de leider een SA contract moet afspelen. 

Wanneer een verdedigers eerste kaart een kleintje is geeft dat aan dat hij geen steun 

heeft in partners voorgespeelde kleur. Speelt hij daarentegen een hoge kaart bij 

vraagt dat aan partner om de kleur door te spelen wanneer hij weer aan slag komt. 

Degene die uitkomt kan een soort gelijke boodschap overbrengen met de kaart 

waarmee hij uitkomt: een hoge kaart vraagt partner om met die kleur te komen 

wanneer hij aan slag is en een lage kaart vraagt partner dan om iets anders te 

bedenken.  

Hieronder een voorbeeld: 

 

  

♠ x x 

♥ V T x 

♦ x x x x 

♣ A H V B 

  

 

♠ A T x 4 x 

♥ x x x 

♦ H x 

♣ x x x  

  
 

  

♠ V B x 

♥ H B x x 

♦ T x x 

♣ T x x  

 

  

♠ H x x 

♥ A x x 

♦ A V B x 

♣ x x x  

  

 

 

Na Zuids 1♦ opening belanden NZ in een 3SA contract te spelen door Zuid. 

West start met ♠4 tegen 3SA welke slag de leider, na de Boer bij Oost, met de heer 

wint. Hierna speelt Zuid een klaver naar de dummy. Wanneer Oost hier direct ♣T 

bij speelt geeft dat aan dat de schoppen uitkomst hem wel bevallen is. Nadat de 

leider ruitens speelt en de snit op ruiten Heer neemt kan West, aan slag met ruiten 

heer, rustig een kleine schoppen terug spelen zodat het contract 1 down gaat. 

 

Veronderstel dat de kaarten van Oost en Zuid iets anders zijn:  

 

  

♠ x x 

♥ V T x 

♦ x x x x 

♣ A H V B 

  

 

♠ A T x 4 x 

♥ x x x 

♦ H x 

♣ x x x  

  
 

  

♠ B x x 

♥ A B x x 

♦ T x x 

♣ T x 2  

 

  

♠ H V x 

♥ H x x 

♦ A V B x 

♣ x x x  
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De bieding en het contract blijven hetzelfde als in het eerste geval en West komt 

omdat hij nog steeds dezelfde hand bezit weer met ♠4. 

Opnieuw neemt de leider schoppen boer van Oost over met de Heer en speelt weer 

klaveren. Dit keer kan Oost echter geen schoppen nakomst van West verdragen en 

speelt daarom in de eerste klaverenslag de 2 bij! 

Opnieuw neemt de leider de ruiten snit genomen door West. West weet dat hij geen 

schoppen kan naspelen en gaat van slag met ♥9. Oost neemt die slag direct en speelt 

een schoppen terug zodat het contract in dit geval zelfs 2 down gaat.  
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TROEF ECHO TROEF ECHO TROEF ECHO TROEF ECHO     
 

  

 

Normaal gesproken betekent een hoog-laag signaal in troef dat je nog een derde en 

misschien een vierde troef bezit. Die informatie is soms belangrijk voor partner, 

maar meestal kan hij die troefverdeling wel uit de bieding halen en normaal 

gesproken zal de leider alle troeven wel zo snel mogelijk er uit halen. Het is echter 

meer informatie te geven door de volgorde van het bij spelen van de troef kaarten. 

Bijvoorbeeld wanneer de leider met 1 in een hoge kleur opent en dat contract op 4-

niveau gaat spelen. In de dummy komt HVxx te liggen en partner speelt hoog laag 

in troef. Deze verdediger kan gezien ook jou troeven slechts twee troeven bezitten 

en met deze manier van bijspelen kan hij toch nog andere nuttige informatie geven: 

bijvoorbeeld lengte of kracht in een hogere kleur. Omdat er naast de troefkleur nog 

3 andere kleuren zijn en partner slechts twee troeven bezit kan het signaal alleen 

maar voor de hoogst overgebleven kleur zijn. Bezit hij een lagere kleur of helemaal 

niets dan zou hij laag-hoog gespeeld hebben. 

 

Een andere betekenis van het signaleren met een dubbelton troef zou kunnen zijn 

dat je gestart bent met een singleton. Deze informatie zou voor partner ook nuttig 

kunnen zijn om de verdeling van jou hand en die van de leider beter in te schatten.  

 

Wanneer een verdediger echter drie troeven bezit zijn er zes mogelijkheden om die 

troeven bij te spelen:  

Laag-Midden-Hoog   Geen signaal 

Laag-Hoog-Midden   Waarden in de Middelste Overgebleven kleur 

Midden-Laag-Hoog   Waarden in de Hoogst Overgebleven kleur 

Midden-Hoog-Laag   Waarden in de Laagst Overgebleven kleur 

Hoog-Midden-Laag   Renonce of singleton in de voorgespeelde of lage kleur. 

Hoog-Laag-Midden   Renonce of singleton in een andere of hoge kleur. 

 

Dit schema laat zien dat de derde bijgespeelde troef pas een signaal geeft. Echter 

wanneer er eerst een hoge troefkaart bijgespeeld wordt toont dat wel ergens een 

singleton (of renonce); welke dat weet je pas na de derde bijgespeelde troefkaart. 

De andere manieren van bijspelen tonen kracht of lengte in een andere kleur (of 

ontkent kracht: Laag-Midden-Hoog), of vertellen partner dat je geen single of 

renonce bezit. 

Deze signalen komen min of meer overeen met de Vinje Signalen. Het voordeel 

van deze manier van signaleren is dat partner na het bijspelen van de eerste troef 

kaart al weet dat wanneer er een hogere troefkaart wordt bijgespeeld er aftroef 

mogelijkheden zijn.  

 

Wanneer je nog een vierde troef zou bezitten wordt die niet meer meegenomen in 

het signalerings schema.  
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Wanneer je slechts twee troeven bezit kun je signaleren of niet. Het niet signaleren 

(eerst de laagste troef) heeft dan een neutrale betekenis, of het geeft informatie over 

een een lagere kleur. Het wel signaleren (eerst de hoogste troef) belooft dan 

waardes in een hogere kleur, maar ontkent kracht in de laagste kleur.  

 

Onderstaande hand toont hoe het Troef Echo kan functioneren.  

 

  

Noord 
♠ x x  

♥ A V x 

♦ H x 

♣ A V x x x x 

  

West 
♠ A T x x 

♥ H x 

♦ V x x 

♣ H T x 

 

Oost 
♠ H V x x x 

♥ T x x 

♦ T x x x x 

♣-  

  

Zuid 
♠ B x  

♥ B x x x x 

♦ A B  

♣ B x x x  

  

 

West Noord Oost Zuid 
1SA

1)
 Doublet 2♥

2)
 Doublet 

2♠ 3♣ 3♦ 4♣ 

pas 4♥ Doublet pas 

pas pas     
1)

 = 12-14 SA 
2)

 = Transfer 

 

Er wordt gestart met ♦6 genomen met de heer en Oost speelde daarop de T bij. De 

leider speelde ♥A en de Vrouw waarop Oost de T en de 4 bijspeelde. Het moet 

West nu duidelijk zijn dat Oost een klaveren introever wil. Met harten heer aan slag 

kan West nu een klaveren introever geven aan Oost waarna het contract na nog 

twee schoppen slagen down zal gaan!!  
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UPSIDEUPSIDEUPSIDEUPSIDE----DOWN SIGNALEN DOWN SIGNALEN DOWN SIGNALEN DOWN SIGNALEN     
 

  

 

Bij de meeste signaleringssystemen wordt voor een aanmoedigend signaal gebruik 

gemaakt van een onnodig hoge kaart die bijgespeeld wordt, terwijl een lage kaart 

dan een afwijzend signaal is voor de voorgespeelde kleur. 

Bij Upside-Down signalen wordt deze betekenis omgedraaid: een laag 
bijgespeelde kleur is aanmoedigend, en een hoog bijgespeelde kaart afwijzend. 
Het belangrijkste argument voor deze manier van signaleren is dat een speler geen 

hoge kaart kan missen om een positief signaal voor die kleur te kunnen geven:  

 

  ♠ T 7 6 3   

♠ B 5   ♠ H V 9 2 

  ♠ A 8 4   

 

West start met ♠B tegen een 3SA contract. Oost kan niet de 9 bijspelen omdat dan 

de schoppen tien van Noord een stop wordt(!) dus speelt hij de ♠2 bij. In dit geval is 

het moeilijk voor West om nogmaals schoppen in te spelen wanneer we de normale 

signalerings methodes spelen.  

Wanneer je Upside-Down speelt is er geen probleem: West speelt na ♠2 gewoon 

schoppen door. 

 

Wanneer Oost niet ♠HV92, maar ♠V982 zou bezitten dan zou hij geen probleem 

gehad hebben en ♠8 of 9 kunnen bijspelen om hiermee een afwijzend signaal te 

geven.  
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VIERDE VAN BOVEN VIERDE VAN BOVEN VIERDE VAN BOVEN VIERDE VAN BOVEN     
Regel van 11  

 

  

De regel van 11 houdt in dat wanneer er gestart wordt met "4e van boven" partner 

[maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekt van het getal 11; 

het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger 

zijn dan de voorgespeelde kaart. Dus wanneer partner uitkomt met klaveren 8, zijn 

er nog 3 (11-8) resterende kaarten die hoger zijn dan de klaveren 8.  

Deze regel geldt natuurlijk alleen voor de uitgekomen kaart en niet voor een daarna 

gespeelde kaart!  

 

Deze informatie kan natuurlijk heel nuttig zijn bij de beslissing welke kaart 

bijgespeeld moet worden, voor partner en ook voor de leider natuurlijk.  

 

Voorbeeld 1: 

Leider: Zuid 

Contract: 3SA 
Uitkomst: ♦6 

 

Dummy 

♠ A H 9 8 

♥ 9 8 7 

♦ V B 5 3 

♣ B 4 
 

 

 

West 

♠ B 5 3 2 

♥ H 5 4 

♦ H T 7 6 

♣ T 7 
 

 

 

Oost 

♠ T 4 

♥ B T 2 

♦ 8 2 

♣ A 9 6 5 3 2 
 

 

 

Zuid 

♠ V 7 6 

♥ A V 6 3 

♦ A 9 4 

♣ H V 8 
 

 

 

Volgens de regel van 11 trekt partner 6 af van 11, hetgeen resulteert in 5. Er zijn 

samen in de handen van de dummy, de leider en partner dus nog 5 kaarten die 

hoger zijn dan ♦6. 

Evenzo trekt de leider 6 af van het getal 11 hetgeen ook resulteert in het feit dat er 

samen in de handen van de dummy, de leider en partner van degeen die is 

uitgekomen 5 kaarten hoger zijn dan ♦6. 

De partner van west ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 3 kaarten die hoger 

zijn dan ♦6 (VB in de dummy en zijn eigen 10), en weet dus dat de leider nog twee 

kaarten heeft die hoger zijn dan ♦6; hij is niet blij met deze uitkomst.  
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De leider ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 4 kaarten die hoger zijn dan ♦6 

(VB in de dummy en zijn eigen A9), en weet dus dat oost slechts 1 kaart heeft die 

hoger is dan ♦6; hij is niet ongelukkig met deze uitkomst.  

 

Voorbeeld 2: 

Leider: Zuid 

Contract: 3SA 

Uitkomst: ♠7 

 

Dummy 

♠ H 5 2 

♥ 9 8 7 

♦ H V B 5 3 

♣ B 4 
 

 

 

West 

♠ V B 8 7 

♥ H 5 4 3 

♦ T 7 6 

♣ T 7 
 

 

 

Oost 

♠ A T 9 3 

♥ B 2 

♦ 4 2 

♣ A 9 6 5 3 
 

 

 

Zuid 

♠ 6 4 

♥ A V T 6 

♦ A 9 8 

♣ H V 8 2 
 

 

 

De tegenpartij speelt 4
e
 van boven en west start met ♠7. De leider trekt 7 af van 11 

en weet dat er nog 4 hogere kaarten de resterende handen aanwezig zijn. Hijzelf 

heeft er geen en de dummy heeft slechts één kaart die hoger is dan schoppen 7. Hij 

ziet in slag één al dat het een moeilijke opgaaf gaat worden om het contract te 

maken. 

Ook de partner van de uitkomer trekt 7 af van 11 en weet ook dat er nog 4 kaarten 

hoger zijn dan schoppen 7. Oost ziet al die 4 kaarten; één in de dummy en 3 in zijn 

eigen hand. Indien de leider ♠H bijspeelt neemt hij het aas en speelt schoppen terug. 

De tegenpartij maakt dus in ieder geval 4 schoppen slagen en klaveren aas voor één 

down. 

Wanneer de leider klein bijspeelt in de dummy speelt, speelt oost ook een kleine 

schoppen omdat hij weet dat de leider geen hogere kaart heeft dan de 7. West speelt 

schoppen door en zo wordt schoppen heer er uitgesneden.  

Met behulp van de Regel van 11 wordt het contract altijd down gespeeld.  
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VINJE SIGNALEN VINJE SIGNALEN VINJE SIGNALEN VINJE SIGNALEN     
 

  

Helge Vinje heeft in zijn boek 'The Norwegian Distribution signal' een combinatie van 

signalen en situaties beschreven welke in het standaard signaleringssysteem wat vaag 

blijven.  

Distributie signaal:  

  

De lengte van een kleur en tevens de distributie van die kleur wordt zoals hieronder 

wordt getoond aangegeven door de uitkomst en daarna ook nog eens door het 

voor(bij)spelen van de volgende kaarten:  

  

2-kaart:   hoog - laag   

op 1 na laagste - laagste kaart   

op 2 na laagste - laagste kaart   

laagste kaart - op 1 na laagste   

laagste kaart - op 2 na laagste   

laagste kaart - op 3 na laagste   
 

toont een even aantal kaarten 

4-kaart:   toont een even aantal kaarten 

6-kaart:   toont een even aantal kaarten 

3-kaart:   toont een oneven aantal kaarten 

5-kaart:   toont een oneven aantal kaarten 

7-kaart:   toont een oneven aantal kaarten 
 

  

Regel voor de derde hand:  

  
Na een uitkomst tegen een SA contract welke een distributionele betekenis heeft 

speelt partner zijn hoogste kaart bij, behalve:  

  

Wanneer de dummy en de derde hand alleen maar lage kaarten in die kleur 

bezitten, en de som van het aantal kaarten van de leider én de dummy én de derde 

hand samen 11 is, dan moet de derde hand zijn laagste kaart bijspelen.  

  

Troef Signaal:  

  
Het troefsignaal geeft distributie aan. Hoog-laag bijspelen in troef geeft een even 

aantal troeven aan en laag-hoog een oneven aantal.  

  

Positief en Negatief Signaal:  

  

Positieve en negatieve signalen worden gebruikt om kracht (of het ontbreken 

daarvan) in de uitgekomen kleur aan te geven. Ze worden normaal gesproken 

gebruikt na de start met een aas, waar de verdediging genoodzaakt is zo snel 

mogelijk hun slagen mee te nemen.  

  

Dit positieve signaal wordt in het bijzonder gebruikt tegen SA en slem contracten. 

De uitkomst met aan aas ontkent het bezit van de heer en vraagt partner in het 

bijzonder naar de aanwezigheid van een heer. 

Het bijspelen van zijn laagste kaart is een positief signaal van partner. Een negatief 

signaal wordt gegeven door het spelen van de op drie na laagste kaart in die kleur; 

behalve wanneer die kaart een waardevolle kaart is, dan wordt de op twee na laagste 

kaart gespeeld!  

 

 Kleur Preferentie Signaal:  

  
Het kleur preferentie signaal wordt gebruikt in die situaties waar de verdediging na 

de uitkomst een andere kleur moet naspelen.  
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-Wanneer partner een onnodig hoge kaart bijspeelt vraagt hij om met de hoogste 

van de overgebleven kleuren terug te komen. 

-Wanneer partner een onnodig lage kaart bijspeelt vraagt hij om met de laagste van 

de overgebleven kleuren terug te komen.  

  

Gecombineerde Signalen:  

  

Het gebruik van positieve/negatieve signalen kan gecombineerd worden met 

distributie signalen: 

-De eerst bijgespeelde kaart toont een positief of negatief signaal. 

-De als tweede bijgespeelde kaart is een distributie signaal.  

  

Tabel voor uitkomsten tegen een SA contract:  

  

Kleur Bezit 
 

Uitkomst 
 

Betekenis 
AHx(x-) 

 
Aas 

 

Hoogste van een serie zonder andere honneurs in die 

kleur 

  

HVTx(x-) 

 

Heer 

 

Hoogste van een niet complete serie zonder Vrouw of 

Boer in die kleur 

  

AHV(x-) 
 

Vrouw 
 

Twee of geen hogere honneurs in die kleur, 

VBT(x-) 

 

Vrouw 

 

de als tweede gespeelde kaart toont de lengte van die 

kleur, 

VB9(x-) 

 

Vrouw 

 

de heer [van AHV(x-) dus] toont een oneven aantal 

kaarten in die kleur en  

het aas [van AHV(x-) dus] toont een even aantal 

kaarten in die kleur.  

  

AVB(x-) 
 

Boer 
 

Twee of geen hogere honneurs dan de boer in die kleur, 

HVB(x-) 

 

Boer 

 

de als tweede gespeelde kaart toont de lengte van die 

kleur, 

BT8(x-) 

 

Boer 

 

de vrouw toont een even aantal kaarten in die kleur en  

de heer toont een oneven aantal kaarten in die kleur.  

  

AVT(9-) 
 

T 
 

Twee of geen hogere kaarten dan de tien in die kleur. 

ABT(9-) 

 

T 

 

Met twee hogere kaarten wordt de laagste van twee 

aanliggende kaarten gespeeld. 

HBT(9-) 
 

T 
  

T9x) 
 

T 
  

  

AT9(x-) 
 

9 
 

Twee of geen hogere kaarten dan de negen in die kleur. 

HT9(x-) 

 

9 

 

Met twee hogere kaarten wordt de laagste van twee 

aanliggende kaarten gespeeld. 

VT9(x-) 
 

9 
  

98(x-) 
 

9 
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Adequaat signaleren:  

  

Behalve wanneer het een slag wordt er met een honneur-tweede, gedeblokkeerd. 

Gebruik een distributie signaal indien de dummy ten minste een 3-kaart bezit. 

Wanneer partner van een niet aaneengesloten serie is uitgekomen, gebruik dan het 

positief/negatief signaal om steun te tonen voor de uitgekomen kleur, gevolgd door 

een distributie signaal wanneer de dummy maximaal twee kaarten in die kleur heeft. 

  

Tabel voor uitkomsten tegen een kleur contract:  

  

Kleur Bezit 
 

Uitkomst 
 

Betekenis 
AH(x-) 

 
Aas 

 
Wanneer je een even aantal kaarten in die kleur bezit 

  

 

 

Heer 

 

Wanneer je een oneven aantal kaarten in die kleur bezit. 

Uitzondering: Tegen een slem contract wordt met 

AH(x-) altijd met de heer gestart zodat partner een 

distributie signaal kan geven.  

  

HVB9(x-) 

 

Heer 

 

Deze start is een beetje dubbelzinnig.  

Partner kan dit lezen als een uitkomst van HV (kaal) of 

van AH(x-) met een oneven aantal kaarten in die kleur 

(behalve wanneer dummy of partner het aas bezit) 

De als tweede voorgespeelde kaart toont de originele 

lengte van de kaart: 

-De vrouw belooft een even aantal kaarten, en  

-De boer toont een oneven aantal kaarten.  

  

AHV(x-) 

 

Vrouw 

 

Deze start is een beetje dubbelzinnig.  

Partner moet dit lezen als een uitkomst van HVx(x-). 

Van AHV(x-) wordt dit in de tweede slag duidelijk: 

-het aas belooft een even aantal kaarten, en  

-de heer toont een oneven aantal kaarten.  

  

VBx(x-) 
 

Boer 
 

Laagste van een serie.  

  

BTx(x-) 
 

T 
 

Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.  

ABT(x-) 
 

T 
  

HBT(x-) 
 

T 
  

VBT(x-) 
 

T 
  

  

HT9x(x-) 
 

9 
 

Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.  

AT9(x-) 
 

9 
  

HT9(x-) 
 

9 
  

VT9(x-) 
 

9 
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98x(x-) 
 

8 
 

Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.  

H98(x-) 
 

8 
  

V98(x-) 
 

8 
  

B98(x-) 
 

8 
   

  

Adequaat signaleren:  
1: Na een distributie signaal vragende uitkomst van AH(x-) moet partner:  

  

een distributie signaal gebruiken wanneer de dummy tenminste drie kaarten, 

waaronder de vrouw, bezit of anders:  

  

a: Het spelen van de laagste kaart (laag-hoog) geeft aan dat de verdediging een of 

drie slagen kan maken. De drie slagen kunnen voortkomen uit een troef of door 

het bezit van de Vrouw of van BTx.  

  

b: Door de op twee na laagste kaart te spelen (maar de op een na laagste wanneer 

de op twee na laagste een slag zou kosten) wordt aangegeven dat er 

waarschijnlijk twee slagen in die kleur gemaakt kunnen worden; ofwel omdat de 

verdediging slechts twee kaarten in die kleur bezit, ofwel partner niet kan 

bijdragen voor de derde slag.  
 

  

2: Na de start van een serie als HV(B), en waar partner of de dummy het aas bezit, 

moet partner een distributie signaal geven wanneer de dummy het aas bezit en 

overnemen met het aas wanneer hij dat aas zelf in handen heeft.  
 

  

3: Na de start van een serie welke HVx of AHV belooft, signaleert partner positief of 

negatief om aan te geven of hij ja dan nee het aas of de boer bezit. Gebruik het 

distributie signaal wanneer de dummy tenminste drie kaarten waaronder de boer, 

of wanneer de dummy AB bezit.  
 

  

Het aangeven van een serie bij het bijspelen.  
Door het spelen van de laagste kaart van een serie, welke van invloed is op de slag, 

wordt een serie aangegeven. Door het spelen van de hoogste kaart van een serie, welke 

niet van invloed is op de slag, wordt een serie aangegeven. Door het spelen van de 

hoogste kaart van een serie wordt de serie aangegeven.  

  

Indien u een complete serie bezit kan de serie als ook de lengte van de kleur worden 

aangegeven.  

  

AHV(x-): Het spelen van de vrouw belooft een complete serie. 

De volgende kaart die van die kleur gespeeld wordt geeft de lengte aan: de 

heer belooft een oneven aantal aan en het aas een even aantal kaarten in die 

kleur.  
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HVB(x-): Het spelen van de boer belooft een complete serie. 

De volgende kaart die van die kleur gespeeld wordt geeft de lengte aan: de 

heer belooft een oneven aantal aan en de vrouw een even aantal kaarten in 

die kleur.  

  
 

 Wanneer u AHx bezit kan zowel de serie als de lengte van de kleur 

getoond worden.  

  
 

   Het aas gevolgd door de heer belooft een even aantal kaarten in die 

kleur terwijl de heer gevolgd door het aas een oneven aantal aangeeft.  
 

 

 

 

 


