
BLACKWOOD 

 
Een bod van 4SA dat aan partner verzoekt het aantal azen in zijn hand aan te geven. De klassieke 
antwoorden zijn: 

  5 0 of 4 azen 

  5 1 aas 

  5 2 azen 

  5 3 azen. 
 
Tegenwoordig wordt vaan het volgende antwoordschema gebruikt: 
 

  5 0 of 3 azen 

  5 1 of 4 azen 

  5 2 azen 
 
Staat de troefkleur vast, dan kan dit antwoordschema worden gewijzigd in: 
 

  5 0 of 3 azen 

  5 1 of 4 azen 

  5 2 azen zonder troefheer 

  5 2 azen met troefheer. 
 

Na een antwoord van 5 of 5 is het in deze variant mogelijk gestroomlijnd naar troefheer te vragen. 
O p m e r k i n g e n . 
1. Het is gebruikelijk vast te stellen dat een sprongbod naar 4SA steeds een azenvraag is en dat 

normaliter, als 4SA zonder sprong wordt geboden, het een azenvraag is wanneer de troefkleur al was 
vastgesteld of wanneer een sleminvite heeft plaatsgehad. Een sprongbod naar 4SA kan echter soms 
kwantitatief zijn (zie kwantitatieve 4SA) wanneer SA als speelkleur is vastgesteld. Er zijn bovendien 
situaties waarin 4SA een stopbod is. De vraag, wanneer 4SA azenvraag, kwantitatief of stopbod is, 
wordt niet door alle deskundigen gelijk beantwoord. 

2. Ook het vervolg op het azenantwoord is vaak conventioneel. De 4SA-bieder houdt daarbij in principe het 
initiatief. Het is onder meer mogelijk dat het antwoord tegenviel en da de 4SA-bieder zijn partner op 5SA 
wil laten afstoppen; dat doet zich voor wanneer een lage kleur als troefkleur is vastgesteld, maar het 5-
niveau daarvan al is overschreden. Een andere optie is dat de 4SA-bieder nu naar het aantal heren 
vraagt; men zie bijv. bij gestroomlijnd heren vragen. Naast dit alles is er nog de groot slem invite, 
maar die is meestal niet met een Blackwood variant te combineren. 

3. De simpele vermelding op de systeemkaart “Blackwood’ duidt op de klassieke variant. Verkiest men een 
variant te spelen waarbij het bezit van 0 of 3 azen met hetzelfde bod wordt aangegeven, evenals het 
bezit van 1 of 4 azen, dan kan men dit feit kort aanduiden als ‘Blackwood 30/41’. 

4. In geen enkele Blackwood-variant wordt een renonce voor een aas geteld. Er zijn verscheidene 
gebruikelijke afspraken om een renonce aan te geven. Een dergelijke afspraak dient men afzonderlijk op 
de systeemkaart te vermelden. 

5. Wanneer een tegenstander na 4SA-azenvraag een tussenbod doet, wordt veelal een conventie als 
DEPO, DIPO, DOPE, of DOPI toegepast. Zo niet, dan is het normaal te passen met 0 azen, met het 

opvolgende bod 1 aas aan te geven, etc. Dus na 4SA (5) geeft partner met 5 één aas aan; een 
doublet van partner is in dit geval een strafdoublet. Na een doublet op 4SA kan evenzo een van de 
conventies REPO, RIPO, ROPE of Ropi  worden toegepast. 

6. De troefkleur kan al vóór het 4SA-bod zijn vastgesteld, maar ook het 4SA-bod zelf kan die functie 
vervullen,  Bijvoorbeeld: 

 

  1 pas 2 pas 

  2 pas 4SA 
Het 4SA-bod stelt hier harten als troefkleur vast. 
 
 



ROMAN BLACKWOOD 

 

Deze conventie verschilt van de Blackwood-conventie, doordat bij het aangeven van twee azen nog twee 

of drie gevallen worden onderscheiden. In verband daarmee is ook het antwoord met drie of vier azen 
anders dan bij de klassieke Blackwood-conventie.  
In de oorspronkelijke variant van Roman Blackwood is het schema voor de antwoorden op 4SA: 
 

 5 : 0 of 3 azen 

 5 : 1 of 4 azen 

 5 : 2 azen van dezelfde kleur of rang 

 5 : 2 azen van ongelijke kleur en rang; dus klaveren en harten of ruiten en schoppen. 
 

BLACKWOOD KRO 
 
In een meer moderne variant worden bij het antwoord met twee azen drie mogelijkheden onderscheiden en 
naar dat onderscheid wordt de variant ook wel CRM of KRO genoemd. Het antwoordschema is dan: 
 

 5 : 0 of 3 azen 

 5 : 1 of 4 azen 

 5 : 2 azen van dezelfde kleur (color)   : C K 

 5 : 2 azen van dezelfde rang (rank)   : R R 
 5SA : 2 azen van ongelijke kleur en rang (mixed) : M O 
 
O p m e r k i n g e n . 

1. Zie de opmerkingen bij Blackwood 
2. Als CRM of KRO wordt gespeeld, dient dit op de systeemkaart vermeld te worden. 
 


