Het verdere bieden na partners
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Welke zuid-hand past het beste bij het onderstaande biedverloop?
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Oplossing
Vooraf: is noords 2♠-bod manche- of rondeforcing? Dat hangt af van het biedsysteem van NZ:
- Klassiek is 2♣ mancheforcing (omdat de 2♥- en 2♠-openingen semiforcing zijn).
- De meeste paren spelen tegenwoordig echter maar één sterke opening: 2 ♣. Zij spelen de andere twee-openingen
namelijk als zwak, in welke variant dan ook. Bij hen is noords 2 ♠ -bod slechts rondeforcing. Maar alleen als zuid
dan nu met 3♣ de opvolgende kleur zou bieden (second negative), kan er nog onder de manche gestopt worden
(namelijk als noord daarna 3♠ herbiedt). Als zuid na noords 2♠ iets anders dan 3♣ biedt, wat dan ook, dan maakt
dat de situatie mancheforcing.
Zuid 1 biedt dus 3♠ want hij is veel te sterk (!) voor 4 ♠.
Wat heeft noord aangegeven? Een sterke hand met een lange schoppenkleur. Noord zegt in zijn eentje (bijna) de
manche te kunnen maken. Met deze zuidhand moet slem dus een kans hebben als noord een mancheforcing heeft
(heeft hij slechts een semiforcing dan zal hij tijdig in de remmen moeten knijpen). Door 3 ♠ te bieden geeft zuid 1
een sterkere hand aan dan door naar 4♠ te springen. Dat heet: het Principle of Fast Arrival. Met 3♠ spaart zuid 1
immers biedruimte: NZ kunnen nu beneden de manche beginnen met controlebiedingen.
Zuid 2 biedt ook 3♠. Hier geldt hetzelfde als bij zuid 1. Met zo'n mooie hand mee wil zuid 2 zijn partner vertellen
dat slem tot de mogelijkheden behoort. Met een 3 ♠-bod doet hij dat.
Zuid 3 biedt 4♠, dus deze hand past bij het gegeven biedverloop. Noord zegt de manche (bijna) in zijn eentje te
kunnen spelen.
Door die manche met dit 'snelle aankomstbod' direct te bieden (en dus alle biedruimte om nog iets uit te zoeken
weg te nemen) zegt zuid 3: 'Wat mij betreft zit er geen slem in. Ik heb een schoppenfitje en verder weinig of
niets.' Tenzij noord in zijn eentje (bijna) twaalf slagen in handen heeft, past hij nu.
(Een iets gedetailleerdere afspraak: met helemáál niets - laten we zeggen nul punten en drie schoppentjes - kan
zuid na 2♠ misschien beter eerst een second negative 3 ♣-bod doen. Zeker als noord een semiforcing kan hebben:
zuid kan dan nog in 3♠ afstoppen.
De sprong naar 4♠ direct na 2♠ belooft in dat geval dus wel iets, zuid 3 heeft een daarvoor geschikte hand.)

