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

West Noord Oost Zuid 

- 1♥ pas 2♣ 

pas 2♦ pas 3♥ 

 

 

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3  

♠ A V 4 ♠ 4 3 ♠ V 9 3 

♥ A H 5 4 ♥ A B 8 4 ♥ A 9 5  

♦ 8  ♦ 7 5 ♦ B 3 

♣ H B 10 8 7 ♣ H B 10 8 7 ♣ H B 10 8 7 

 

 

Oplossing 

 
 

Zuid 1 heeft de ideale hand voor het gegeven biedverloop. 3♥ is namelijk 100% forcing! Sterker 

nog: het is sleminviterend. Met (12)13-14(15) punten had zuid nu 4♥ geboden en met minder: zie 

zuid 2 en zuid 3. Zuid 1 belooft dus minstens een punt of zestien met sleminteresse.  

 

Zuid 2 had in de eerste biedronde meteen inviterend 3♥ moeten bieden, hij heeft dan in een keer 

zijn hand perfect omschreven. 

Nu hij dat om de een of andere (duistere!) reden niet heeft gedaan maar 2♣ prefereerde, kan hij 

niet 3♥ bieden, want dat is sleminviterend, zie zuid 1. 

Zuid 2 kan na dit ongelukkige begin dus nu: 

- Slechts 2♥ bieden. Hij hoeft niet te springen omdat hij al tien punten heeft aangegeven met zijn 

eerste bod. Maar deze serie suggereert sterk slechts een driekaart harten, zie zuid 3. Soms biedt 

zuid zelfs noodgedwongen zo met een doubleton harten, geef hem maar eens ♠432 ♥ A7 ♦742 

♣AVB94... 

- Een beetje aangetrokken 4♥ bieden (hij heeft inclusief pluspunten net 12 punten: 9 

plaatjespunten en 1 punt voor elke doubleton en voor de vierde harten - noord belooft nu immers 

vijf hartens). 

Maar het blijft tobben omdat hij niet direct zijn invitekracht heeft aangegeven... 

 

Zuid 3 biedt 2♥, zie voor de motivatie bij zuid 2. Merk op dat zuid 3 niet meteen 3♥ kon bieden als 

noord 1♥ kan openen op een vierkaart. Pas na noords 2♦-bod is diens vijfkaart harten bekend. 

Als noords 1♥-opening wel een vijfkaart belooft, moet zuid 3 dus net als zuid 2 direct naar 3♥ 

springen en niet 'rommelen' met 2♣. 

Geef een fit in een hoge kleur met invitekracht direct aan ! 

 


