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Splinters 
 
Het is belangrijk om te weten of bij een fit de partner een (zéér) korte kleur heeft in de vorm van een singleton of renons. Zodoende 
kunnen eventuele punten in die kleur worden afgewaardeerd en die in de andere kleuren geherwaardeerd. Een splinterbod is een 
gadget die hiervoor ter beschikking staat. 
 
Een splinterbod is een abnormale (dubbele) sprong naar een nieuwe kleur: dat toont een fit in de eerdere kleur en een singleton in 
de genoemde (splinter) kleur. Daarnaast sprake van een distributioneel spel met in elk geval voldoende waarden voor een manche in 
de getoonde fit. Meestal zal er extra troeflengte aanwezig zijn, zodat direct bekend is dat er samen 9 troeven zijn.  
 
1. Splinters in de antwoordende hand.  
 
De volgende biedingen van Oost na opening van partner (West) zijn splinters:  
 

West Oost  West Oost  

1♠ 4♣ schoppen fit, kort klaveren 1♥ 3♠ harten fit, kort schoppen 

 4 ♦ schoppen fit, kort ruiten  4♣ harten fit, kort klaveren 

 4♥ schoppen fit, kort harten  4♦ harten fit, kort ruiten 

 
Deze splinters doe je direct nadat van partner in harten of schoppen opende en tonen: 

 Minimaal manche, maar mogelijk slem 

 Singleton of renons in de genoemde kleur 

 Een distributionele fit, 4 of 5 kaart  
 
Een paar voorbeelden 

 
 
 
 
 

Met een dergelijke super-jump beloof je dus minimaal 9 troeven (samen) en voldoende speelkracht om in de buurt van slem te 
komen. Op basis van deze informatie zal de openaar nog eens goed naar zijn hand kijken en 

 Zijn hand afwaarderen met zijn punten in de getoonde korte kleur (behalve de Aas natuurlijk) 

 Zijn hand herwaarderen met de punten in de andere twee kleuren, want dáár heeft de splinteraar zijn punten zitten 

 Na deze analyse ofwel controles gaan bieden, ofwel Azen vragen met slem belangstelling of de direct de manche bieden 
met een zeer minimale hand.  

 
Omdat je nu met een splinter een (zeer) sterke hand na de opening kunt beloven, impliceert dit dat het direct bieden van de manche 
een zwakke hand belooft, en een 4- of 5 kaart troef, zonder enkele slem-ambitie, en ontkent daarmee ook het bezit van 2 Azen. Met 
anderssoortige handen wordt op de gebruikelijke manier gereageerd.  
 
 
 

 
2. Splinter door de openaar.  
 
Ook de oorspronkelijke openaar kan ‘splinteren’. Dat toont ook  
 

 Een fit (vierkaart of langer) in de kleur van de antwoordende hand 

 Een singleton/renons in de genoemde kleur (we noemen die kleur hier ‘kort’)  

 Een hand met veel overwaarde (mancheforcing) 
 

 

West Oost  West Oost  

- 1♣  - 1♦  

1♥ 3♠ harten fit, kort in schoppen 1♥ 3♠ harten fit, kort in schoppen 

 4♣ harten fit, 6 kaart klaveren  4♣ harten fit, kort in klaveren 

 4♦ harten fit, kort in ruiten  4♦ harten fit, 6 kaart ruiten 
 
 
West Oost  West Oost  

- 1♣  - 1♦  

1♠ 4♣ schoppen fit, 6 kaart klaveren 1♠ 4♣ schoppen fit, kort in klaveren 

 4♦ schoppen fit, kort in ruiten  4♦ schoppen fit, 6 kaart in ruiten 

 4♥ schoppen fit, kort in harten  4♥ schoppen fit, kort in harten 

 
 
 

1 West Oost ♠ HV62 

 1♠ 4♣ ♥ AV72 
   ♦ HV63 
   ♣ 2 

2 West Oost ♠ 7 

 1♥ 3♠ ♥ HB874 
   ♦ HV72 
   ♣ A72 

3 West Oost ♠ H762 

 1♠ 4♦ ♥ H865 
   ♦ 7 
   ♣ AB72 
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Nog wat voorbeelden:  
 

4 West Oost ♠ AH2 
 1♦ 1♥ ♥ AV72 
 4♣  ♦ AV1072 
   ♣ 2 

 

5 West Oost ♠ 10 

 1♣ 1♥ ♥ HV72 
 3♠  ♦ AB102 
   ♣ AH85 

 

Na het 1♥ antwoord stijgt je hand geweldig in waarde.  

De 4♣ splinter omschrijft je hand het best: distributie, 
waarden in de andere kleuren en slem-interesse. 

Alle controles zijn binnen, prachtige fit en kort in schoppen.  

Met de 3♠ splinter vertel je je partner dat je eventueel wel verder wilt 

dan 4♥.  
 
 
Met een troeffit en een korte kleur hoef je niet per se een splinter te geven:  
 

 

6 West Oost ♠ 10 

 1♣ 1♥ ♥ HVB2 
 4♥  ♦ A1072 
   ♣ AB96 

 

7 West Oost ♠ 10 

 1♣ 1♥ ♥ HV72 
 4♣  ♦ A7 
   ♣ AHB986 

Hier heb je teveel verliezers in de zijkleuren om een splinter te 
geven. Tegenover een minimale bij partner wil je echter wel 4 
spelen. Als partner iets extra heeft, gaat hij wel verder. 

Hier zou je een splinter kunnen overwegen, maar een dubbele sprong 

naar 4♣ omschrijft je hand veel beter: harten fit, een mooie 6 kaart 

klaveren met (gezien de 6-4 verdeling) een singleton of renons in ♠ of 

♦ en belangstelling voor een ♥ of ♣ slem.  
 
Het laatste voorbeeld illustreert een bijzondere vorm van een splinterbieding. Met dubbele sprong herhalen van de eigen kleur kan 
natuurlijk nooit een singleton/renons beloven. Deze dubbele sprong is dan ook gereserveerd voor handen met een mooie zeskaart én 
een fit in de geantwoorde kleur. Impliciet is de splinteraar dan kort in (een van) de andere kleuren. Met deze wetenschap kan de 
antwoordende hand beter bepalen wat het eindbod moet gaan worden. De lange kleur is meestal een belangrijke slagenbron en kan 
gebruikt worden om verliezers weg te werken: belangrijke wetenschap. 
 
 
 
3. Indirecte Splinter in antwoordende hand (2

e
 bijbod) 

 

8 West Oost ♠ HB72 
 1♠ 2♦ ♥ 3 
 2♠ 4♥ ♦ AHB83 
   ♣ H72 

 

9 West Oost ♠ AH2 
 1♥ 2♣ ♥ H1084 
 2♥ 4♦ ♦ 7 
   ♣ HV1063 

 

  
Met een sterk spel in de antwoordende hand en een fit in de openingskleur, kun je vaak kiezen tussen een eigen lange kleur en het 
beiden van een splinter. De Het beste bied je éérst je eigen kleur (mits dat minimaal een 5 kaart is), want dat is (zoals in deze 
voorbeelden sowieso ronde forcing. Daarna kun je eventueel nog splinteren. Dat stelt de openaar namelijk in staat om zijn eigen 
kaartbezit beter te kunnen herwaarderen aan de hand van de beschikbare informatie. De eerst geboden 5 kaart kan of wel een 
slagen bron worden, of er kunnen mogelijk verliezers op worden weggewerkt, zodra deze vrijgespeeld is. Een vierkaart eigen kleur is 
nog niet direct een slagenbron.  
 
In de gegeven voorbeelden heb je belangstelling voor slem: een prima fit, een lange bijkleur en een singleton. Eérst je kleur noemen, 
daarna een splinter naar je korte kleur: die toont de fit, de korte kleur en slemambitie. 
 
 Nog wat voorbeelden:  
  

10 West Oost ♠ H72 
 1♠ 2♦ ♥ A1072 
 2♥ 4♣ ♦ AHV72 
   ♣ 2 

 

11 West Oost ♠ H1072 

 1♦ 1♥ ♥ AV1072 
 1♠ 4♣ ♦ A72 
   ♣ 2 

 

 

12 West Oost ♠ HV1072 

 1♦ 1♠ ♥ V1072 
 2♥ 4♣ ♦ A72 
   ♣ 2 

   
Zodra de openaar 2 kleuren biedt belooft 
een Splinter naar een nieuwe kleur de fit 
naar de 2

e
 kleur van openaar 

 

Begonnen wordt met een natuurlijke 
bieding, maar daarna toont de splinter de 
schoppen fit en natuurlijk een sterk spel 

Ook na een reverse bieding bevestigt de 
splinter de laatst geboden kleur als troef, 
de singleton en een aangename 1

e
 kleur.  

Samengevat:  
Een splinter in 2

e
 instantie door de antwoordende hand: 

 Belooft een 4-kaart fit in de openings- of tweede kleur van de openaar 

 Een mooie vijfkaart als bijkleur 

 Een singleton of renons in de genoemde kleur 

 Interesse voor slem.  
 
 


