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

West Noord Oost Zuid 

- 1♦ pas 1♥ 

pas 1♠ pas 3SA 

pas pas     

 

Z/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3 

♠ V 8 2 ♠ H 7 2 ♠ B 10 2 

♥ A V 5 4 ♥ H 10 9 6 5  ♥ A 10 9 5 

♦ 7 3 ♦ A 5  ♦ A 8 2 

♣ H V 10 2 ♣ A 4 3 ♣ A 9 4 

Oplossing 

 

Zuid biedt meteen 3SA zonder verder nog iets te onderzoeken. Welke hand is daar het geschiktst 

voor? 

Zuid 1 is de perfecte hand voor het gegeven biedverloop. Zuid weet dat er geen fit in een hoge 

kleur is en heeft een uiterst solide klaverendekking. Met 3SA geeft hij zijn puntenaantal ook goed 

aan: openingskracht, niet veel meer, zeg 12-15 punten.  

(Terzijde: kan noord nu een slempoging doen? Het antwoord is ja, nét. Hij heeft met 1♠ geen 

overwaarde aangegeven maar ook niet ontkend: 1♠ toont 12-18 punten. Pas met 19 punten zou hij 

in de tweede ronde naar 2♠ springen... mits hij vijf ruitens heeft, anders moet hij iets anders 

verzinnen. Noord heeft echter niet 15-17 of 18-19 punten met een evenwichtige hand want 

daarmee had hij 1SA geopend, respectievelijk 2SA herboden. Als hij 15-18 punten heeft, heeft hij 

dus een onevenwichtige hand. Met 17-18 punten zou hij dan nog net een slempoging kunnen 

doen). 

 

Zuid 2 weet nog niet voldoende. Er kan een 5-3 fit in harten zijn en dan speel je liever 4♥. Na 1♠ 

kan hij dus beter 2♣ bieden, de vierde kleur. Noord krijgt zo de kans meer over zijn hand te 

vertellen. Spreek af dat het aangeven van een driekaart harten voorrang heeft boven het aangeven 

van een klaverendekking. 

 

Zuid 3 ziet dat 3SA het goede contract is maar dat noord vermoedelijk beter leider kan zijn. Ga 

maar na, de azen doen hun werk prima in de dummy terwijl noord dan op de achterhand gunstiger 

geplaatst zit met zijn plaatjes. Via de vierde kleur en een eventuele herhaling van die vierde kleur 

probeert zuid zijn partner als eerste sans atout te laten bieden. 

 


