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Welke zuid-hand past het beste bij het onderstaande biedverloop?
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Oplossing
Zuid 1 is te zwak voor een 1SA-bod. Ja, biedingen in een kleur (zonder sprong) na partners doublet beloven vanaf
nul punten (biedplicht immers) maar dat geldt niet voor sans-atoutbiedingen! Waarom niet? Noord zegt specifiek
kort te zijn in harten en vraagt om een andere kleur. Door sans atout te bieden voldoet zuid dus niet aan dat
verzoek. Hij kiest voor sans atout spelen terwijl hij weet dat noord kort is in harten. Zuid kan dit alleen doen als hij
punten heeft, anders gaat 1SA 100% zeker down (en met deze zuidhand veel down als noords doublet minimaal
is). De antwoorden in sans atout zijn gelijk aan de antwoorden op een opening van een in een kleur: 1SA: 6-9
punten, 2SA: 10-11 punten en 3SA 12-15 punten. Noord rekent op 'punten' bij zuid als die sans atout biedt. Als
zuid 1 hier inderdaad 1SA zou bieden, zou noord met 19 punten naar 3SA kunnen verhogen!
(Gaat zuid na een bod in een kleur dan níet veel down als noords doublet minimaal is? Tuurlijk maar zo'n bod is
minder makkelijk te doubleren. Sans atout doubleer je immers op 'punten', een kleur als je 'tegenzit in hun kleur'.)
Wat zuid 1 dan wel moet bieden? 1 ♠! En hij moet daarbij zijn gezicht in de plooi houden!

Zuid 2 heeft weliswaar een hartendekking en de vereiste hoeveelheid punten (6-9) maar hij heeft ook een
vierkaart schoppen. Die kleur melden heeft prioriteit (zoals altijd), te meer omdat noord meestal een vierkaart
schoppen heeft voor zijn doublet. NZ willen geen schoppenfit missen. 1 ♠ bieden is echter niet genoeg omdat zuid
dit ook met nul punten doet. Zuid biedt dus 2 ♠. Hij geeft 8-11 punten met minstens een vierkaart schoppen aan.
Met een zeer minimaal doublet past noord daarop want 2♠ is een gelimiteerd bod en dus niet forcing.

Zuid 3 heeft de ideale hand voor 1SA: een goede hartendekking en acht punten. 1SA is een beter bod dan 2 ♣.
Sans atout betaalt veel beter en vooral: zuid geeft een accurate omschrijving van zijn aantal punten. Na 2 ♣ zou
noord er met 17 punten wel eens de brui aan kunnen geven, uit angst dat zuid niets heeft.

