
Invite voor?* 
 

dinsdag 06 oktober 2009 07:00  

 

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

West Noord Oost Zuid 

- 1SA pas 2♦ 

pas 2♥ pas 3♥ 

 

 

Z/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3 

♠ 6 4 ♠ 7 2 ♠ 4 2 

♥ A V B 5 4 ♥ H 10 9 6 5 4 ♥ H 10 9 4 3 2 

♦ V 10 2 ♦ A 5 4 2 ♦ A 8 2 

♣ 9 4 2 ♣ 9 ♣ 9 4 

 

Oplossing 

 

Zuid inviteert met 3♥ voor de manche. Voor 4♥ wel te verstaan, niet voor 3SA! Waarom? Omdat 

zuid met zijn transfer al een vijfkaart harten heeft beloofd. Door daarna nog eens harten te bieden 

belooft hij dus een zeskaart, hij herbiedt zijn kleur. Omdat de 1SA-openaar minstens twee hartens 

heeft, zijn er samen dus minstens acht. Dus worden harten troef! 

 

Zuid 1 valt daarom af. Met slechts vijf hartens kan hij niet 3♥ herbieden. Omdat de hand wel de 

juiste kracht voor een inviterend bod heeft, moet het een ander inviterend bod zijn en wel 2SA. 

 

Zuid 2 en 3 hebben beiden een zeskaart, ze zullen dus hun hartenkleur herbieden. Ze weten dat er 

minstens een 6-2 fit (misschien meer) in harten is en dus kunnen ze verdelingspunten (voor korte 

kleuren) meetellen. Beiden hebben zeven plaatjespunten. Het verschil zit hem in de verdeling. Met 

zijn singleton (twee pluspunten) en doubleton (een pluspunt) is zuidhand 2 te mooi om 3♥ te 

bieden. Zuid 2 herbiedt dus 4♥. 

 

Blijft over zuid 3. Die heeft, een extra punt per zwarte doubleton meegeteld, negen punten. 

Geschikt dus voor een invite. Zuid 2 is dan ook degene bij wie het 3♥-bod past (overigens zijn er 

optimisten in 'bridgeland' die ook met zuidhand 3 na 2♥ direct 4♥ bieden...). 

 


