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

West Noord Oost Zuid 

1♥ doublet pas 2♦ 

 

 

W/Allen     

Zuid 1 Zuid 2 Zuid 3  

♠ V B 4 ♠ V 9 8 7  ♠ 8 6 3 

♥ 5 4 2 ♥ 6 3  ♥ 9 8 5 

♦ V B 10 8 3 ♦ H 9 6 5 3 ♦ H 8 7 3 2 

♣ A 3 ♣ V 5 ♣ 9 3 

 

Oplossing 

 

Zuid moet bieden (hij heeft 'biedplicht').  

- Als hij antwoordt in een nieuwe kleur zonder sprong, kan hij dus nul punten hebben. Zijn partner, 

de doubleerder, zal dus meestal op dat antwoord passen, alleen niet als hij véél overwaarde heeft 

(minstens 18 punten als hij een eigen speelsoort biedt; als hij steunt, kan het op een puntje 

minder).  

- Zuid belooft met een sprong in een kleur dus 8-11 punten; die sprong is niet forcing.  

- Zijn sans-atoutbiedingen zijn even sterk als na partners opening van één in een kleur met een 

verschil: omdat west nu geopend heeft, beloven 1/2/3SA een hartenstopper.  

- Zuids enige forcing bod is 2♥, het cuebod. 

 

Zuid 1 is veel te sterk voor een 2♦-bod. Dat zou 0-8 punten beloven. Hij biedt dus 3♦: 8-11 

punten, minstens een vierkaart ruiten, geen vierkaart of langer schoppen, die hoge kleur zou 

immers voorgaan (zie zuid 2). Het bod is niet forcing. Met een minimale hand kan noord passen. 

Zuid 2 kan beter 1♠ bieden dan 2♦. Noord heeft bijna altijd een vierkaart schoppen (de andere hoge 

kleur) gezien zijn informatiedoublet. Dat is dus de kleur die we willen spelen. Zuid geeft 0-8 punten aan. 

Zuid 3 biedt inderdaad 2♦. Hij is zwak en biedt zijn enige lange kleur. Bekijk deze hand goed. Te 

veel noord-spelers willen hierna nogal eens vrolijk nog een bodje doen met een twijfelachtige hand 

in de hoop dat zuid een mooiere hand heeft. Uitkijken! Zuid kan nog drie punten minder hebben 

dan hij nu heeft... 

 


