
Inviterend of forcing? ** 
zondag 19 september 2010 07:00  

 

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

West Noord Oost Zuid 

pas 1♥ pas 2♦ 

pas 2SA pas 3♥ 

 

W/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3 

♠ 6 3 ♠ 7 ♠ 4 2 

♥ A H 7 3 ♥ V B 7 ♥ A V 10 8 

♦ H 8 3 2 ♦ A V 8 5 4 ♦ A 10 5 4 2 

♣ 7 5 4 ♣ A 8 5 4 ♣ H 10 

 

Oplossing 

 

Zuid 1 heeft geen enkele reden om 2♦ te bieden. Hij kan zijn hand in één keer uitstekend omschrijven met een 

inviterend bod* van 3♥ en moet dat daarom ook doen! Als hij het niet doet, ontkent hij zo'n hand! Dus nu zuid niet 

direct geïnviteerd heeft met 3♥, geeft dat bod in het gegeven biedverloop — in tweede instantie — géén 

invitekracht aan (het is forcing, zie uitleg bij zuid 2). 

 

* Vaak 'limietbieding' genoemd. Die term beschrijft het bod iets minder duidelijk want er zijn veel gelimiteerde biedingen maar ze zijn niet 

allemaal inviterend. 

 

Zuid 2 wil de manche spelen. Maar hij weet nog niet welke. Het moet 3SA zijn als noord maar een vierkaart harten 

heeft en 4♥ als noord een vijfkaart harten heeft.  

Zuid 2 biedt dus inderdaad 3♥; hij laat noord zo kiezen. Logischerwijs is 3♥ dus forcing! Met een hand van 

invitekracht had zuid of meteen 3♥ geboden (met een vierkaart harten, zoals zuid 1) of nu gepast op 2SA (met 

minder dan vier hartens; heeft zuid er drie en noord vijf, dan hebben NZ nu de hartenfit gemist — en mogelijk toch 

4♥, want dan hadden ze distributionele punten kunnen bijtellen; dit is een nadeel van 'vierkaart hoog'-openingen). 

  

Zuid 3 heeft een perfecte hand om nu 4♥ te bieden. Noord heeft aangegeven: (12)13-14 punten, een vier- of 

vijfkaart harten en een evenwichtige hand. Er is dus een hartenfit, genoeg kracht voor de manche en zeker te 

weinig kracht voor slem. Zuid 3 biedt dus simpelweg het goede contract.  

Waarom hij niet in de eerste biedronde 4♥ heeft geboden? Vroeger kon dat, zo'n bod gaf ooit 12-15 punten aan (in 

beginnerscursussen is dit overigens nog steeds standaard) maar tegenwoordig speelt bijna iedereen een directe 

verhoging naar de manche (dus 1♥-4♥ en 1♠-4♠) als preëmptief. Met een hand als zuid 3 biedt zuid dus eerst 2♦ 

(een 'tussenstapje') en daarna, als partner weinig of geen overwaarde belooft, alsnog 4♥: een delayed game raise 

('uitgestelde verhoging naar de manche'). 

 


