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Welke zuid-hand past het beste bij het onderstaande biedverloop? 

West Noord Oost Zuid 

1♣ pas pas 2♥ 

 

W/OW     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3  

♠ A B 3 ♠ H B 10 7 ♠ A 

♥ H V 10 7 4 3 ♥ A H B 5 4 ♥ A V B 10 9 6 

♦ 8 5 ♦ A 6 2 ♦ H V B 2 

♣ H 3 ♣ 4 ♣ 9 6 

 

Oplossing 

Dit sprongbod in de vierde hand is speciaal omdat zuid de bieding heropent. In het algemeen kan 

zo'n heropeningsbod in de vierde hand op een wat zwakkere hand dan in de tweede hand, direct na 

de opening. De reden is, dat zuid weet dat de tegenstanders een gelimiteerd aantal punten hebben 

en noord, als zuid niet sterk is, dus vrij zeker iets heeft. 

 

Als NZ intermediate sprongvolgbiedingen spelen (13-16 punten, zeskaart) in de tweede hand, kan 

zuid nu 2♥ bieden op iets minder, ongeveer 11-15 punten en een zeskaart. 

Als NZ zwakke sprongvolgbiedingen spelen in de tweede hand, dan kunnen ze dat beter niet doen 

in de vierde hand! Het is zinloos preëmptief — storend — te springen tegen tegenstanders die al 

zijn opgehouden met bieden; als zuid bang is dat 'het spel aan OW ligt', moet hij passen! 

Zuid 1 heeft dus de perfecte hand voor dit sprongbod in de vierde hand. Hij geeft aan ongeveer 

openingskracht te hebben en een zeskaart harten. Het ene paar zal een iets ander punteninterval 

aanhouden dan het andere maar het bedraagt, zoals gezegd, ongeveer 11-15 punten. 

Zuid 2 heeft een schoppen te veel en een harten te weinig om 2♥ te bieden. Met deze 

puntenkracht kan hij het best met doublet beginnen. Als partner schoppen biedt: prima. Biedt 

partner iets anders, dan biedt zuid in tweede instantie harten. In dat geval — hij doubleert eerst en 

biedt daarna 'eigenwijs' zijn eigen kleur — geeft hij een hand aan die te sterk is om direct 1♥ mee 

te volgen. In de vierde hand is die serie iets minder sterk (vanaf een punt of 15) dan in de tweede 

hand (vanaf 18). 

Zuid 3 is te sterk voor 2♥. Hij biedt onorthodox meteen 4♥ (de kans dat er slem inzit, is vrij klein 

na de opening van west en de pas van noord) of begint met doublet. 

Sommigen zullen 3♥ ('ik ben net te zwak voor 4♥') overwegen, hoe raar dat er ook op het eerste 

gezicht uitziet. In de vierde hand is preëmptief bieden immers zinloos. Toch lijkt de hand daar 

minder geschikt voor. Gebruik dat bod voor een wat zwakkere hand met een zevenkaart. 

 


