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2♣   P     2♦    P 
2♥   P     3♣    P 
3♥   P     4♣    Dbl 
4SA  P     5♣/♦   P 
6♥   AP 

Je raapt deze prachtige zuid hand op en het eerst waar je aan 
denkt zou het 6 of 7♥ kunnen worden. Voor 6♥ zou alleen ♣B 
in noord waarschijnlijk al voldoende zijn.  
We openen dan ook met onze sterkste opening en dat is over 
het algemeen 2♣. Maar hoe gaat het dan verder na 2♦ van 
noord? Een mogelijk biedverloop zou kunnen zijn: 

De 2♥ herbieding geeft 
minimaal een goede 5 kaart 
aan, maar als het een 5 
kaart is, dan heeft zuid  een 
twee kleuren spel omdat de 
hand anders niet voldoende 
speelslagen telt.  
2♦ wordt meestal als 

"verplicht" bod gespeeld. Om aan zuid kenbaar te maken dat noord niet geheel onbemiddeld is 
moet noord nu "positief" 3♣ bieden. Als je echt "niets" te melden hebt  bied dan 2SA.  
4♣ is een controle bod. Oost moet nu zeker een doublet geven, natuurlijk niet als straf bedoeld 
maar als "uitkomst", west is nu verplicht om met ♣ uit te komen!. Dit om te voorkomen dat N-Z 
mogelijk 7♥ gaan bieden en dan is het maar de vraag of west ♣ zal uit komen.  
Zuid weet nu dat oost een renonce ♣ heeft en dat 6♥ het hoogst haalbare is.  
Maar hoe zou het bieden gegaan zijn als oost geen uitkomstdoublet gegeven zou hebben. 
Het 3♣ bod van noord geeft minimaal een 4 kaart aan en zuid weet dus dat er zowel een ♥ als ♣ 
fit is. 3♥ betekent minimaal een 6 kaart en de gehele hand bevat minimaal 10 speelslagen.  
Na het 4♣ bod van noord weet zuid dat noord geen ♠ controle heeft anders had noord eerst 3♠ 
geboden. Dit betekent dat het 5♣/♦ antwoord van noord (1 aas) alleen ♣A kan zijn en geen ♠A.  
♠A in noord heeft geen waarde voor de zuid hand en 7♥ kan het, met ♠A in noord, niet zijn.  
Hieruit blijkt dat controle biedingen onmisbaar zijn om op enigszins verantwoorde wijze slem uit 
te bieden. Maar uit de frequentie staat blijkt dat slem bieden, voor de meesten, toch moeilijk is. 
Er is geen enkele keer 7♥ geboden terwijl zuid weet dat noord minstens een 4 kaart ♣ heeft.  
De kans is dus heel erg klein dat we een verliezer in die kleur hebben. 
Met sterke handen als deze denk dan in "plaatjes" en niet in punten, m.a.w. vraag je af welk 
plaatje noord zou moeten hebben om 6♥ te kunnen spelen. In dit geval zou ♣B al voldoende zijn 
en dat is maar 1 punt.       

 
 
Ruud 

Spel 3    ♠ B732 

Z/OW    ♥ 7 

       ♦ B76 

       ♣ AB643 

        

♠ AT9     N    ♠ HV8654 

♥ 2     W   O  ♥ 865 

♦ HT842    Z    ♦ V953 

♣ T975         ♣ - 

       ♠ - 

       ♥ AHVBT943 

       ♦ A 

       ♣ HV82 


