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

West Noord Oost Zuid 

- 1♠ pas 1SA  

pas 2♥ pas 3♥ 

 

      

N/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3 

♠ A 6 4 ♠ 7  ♠ 4 

♥ H B 10 ♥ A 10 7 6 5 ♥ H 10 8 6 

♦ 6 3 ♦ A B 6 4 3 ♦ A B 7 4 

♣ 10 9 7 6 5 ♣ 9 4 ♣ 7 5 3 2 

Oplossing 

 

Zuid 1 biedt niet 3♥ maar 3♠. Met gelijke lengte in de kleuren van partner steunt hij partners 

eerste kleur omdat die langer kan zijn en dat vaak ook is (meestal heeft noord 5-4 in schoppen-

harten maar 5-5 is natuurlijk ook mogelijk). Door naar 3♠ te springen geeft zuid 1 een maximale 

hand aan – een punt of negen dus. Hij heeft hier een wel heel mooi maximum met al zijn negen 

punten in zijn partners kleuren. 

 

Zuid 2 biedt niet 3♥ maar 4♥. Deze hand is te mooi om slechts 3♥ mee te bieden. Tegenover 

vrijwel elke opening met een vijfkaart schoppen en een vierkaart harten moet 4♥ goede kansen 

hebben. Dus biedt zuid dat. Met name de vijfde harten maakt de hand erg mooi. 

Voor wie van punten tellen houdt: zuid 2 telde na noords 1♠-opening 9 (plaatjes)punten. Na noords 

2♥-bod weet zuid 2 dat er een hartenfit is en kan hij distributiepunten bijtellen: 2 punten voor de 

singleton, 1 punt voor de vijfde harten (met een vierkaart was er immers ook al een fit geweest). 

Zuid 2 telt dus 12 punten, genoeg om naar 4♥ te springen. 

 

Zuid 3 biedt inderdaad 3♥. Hij is bepaald niet minimaal en zijn hand knapt op door het 2♥-bod. 2♥ 

is niet forcing* dus zuid mag passen. Het feit dat hij nog 3♥ biedt, betekent dus dat hij een mooie 

hand heeft. 

* Zuid moet niet te snel passen op 2♥ met een vierkaart harten mee, want noord biedt dat met 

zowel 12 als 18 punten (een puntje minder kan als noord vijf hartens heeft)! Een sprong naar 3♥ 

van noord zou namelijk mancheforcing zijn.  

 


