
Week  45 

Overpeinzingen 

Het zal jullie vast zijn opgevallen dat op de clubavond maar ook tijdens een toernooi, het merendeel 

van contracten in ♥/♠ worden gespeeld. Dat is ook logisch want de beloning en het aantal slagen die 

nodig zijn om een contract te behalen minder zijn in vergelijking tot ♦ en ♣ contracten. Reden 

genoeg om aandacht te geven aan biedingen in ♥/♠. 

Hierna volgen een reeks van biedingen waarbij m.n. de betekenis van 2SA wordt gegeven en de 

biedingreeks indien de openaar in ♥ of ♠ met 3♣ een mancheforcing hand aangeeft. 

Schematisch: 

1♥    - 2♥   :  4-7p. met een 4+kaart ♥ of 6-9 met een 3-kaart ♥ 

1♥   -  2SA :  8-9p. met een 4-kaart  ♥ of 8-13 met een 3-kaart ♥ 

Verder na: 

1♥   - 2SA 

3♣   -          = Macheforcing 

          -3♦    =4+kaart ♥, maximaal 

          -3♥    =3-kaart ♥, minimaal 

          -3♠     =4+kaart ♥, minimaal 

          -3SA   = 3-kaart ♥, minimaal 

3♦                 = vraagt naar maximum (4♥) minimum (3♥) 

3♥                 = om te spelen 

3♠ (x)           = ergens een singleton: 3SA vraagt 

3SA             = is om te spelen of corrigeer naar 4♥ 

4♣/♦            = echt, goede 5+kaart 

4♥               = om te spelen 

(x) bij ♠ dient dit ♥ te zijn 

 

Helaas heb ik in de spellenreeks van de afgelopen clubavond geen voorbeeld kunnen vinden maar 

het bovenstaande dat ik elders heb gelezen is interessant genoeg om het onder de aandacht te 

brengen. Spel 16 lijkt dicht in de buurt te komen mocht Oost passen. Dan zal Noord openen en Zuid 

2SA bieden waarna Noord met  3 ♠ en Zuid met 4 ♠ eindigen 



Na 1H/S- 2SA-3♣- 3♦/♥/♠/SA heeft openaar de volgende mogelijkheden: 

1: Hij zwaait af naar de manche 

2: Met een gebalanceerde hand biedt hij het eerst opvolgende bod en vraagt daarmee aan partner of 

hij gebalanceerd is of naar een eventuele korte  kleur van partner. Met het opvolgende bod (1e stap) 

geeft partner een gebalanceerde hand aan. De 2e stap (het daarop volgende bod) toont een korte 

kleur in de laagste kleur, de 3e een korte kleur in de middelste nog overgebleven kleur (zie het 4R 

antwoord in het voorbeeld hieronder). 

3: Hij biedt een eigen korte kleur. 

♠xxx                                    ♠x 

♥ AVT9xx                           ♥ Hxxx  

♦Ax                                     ♦  Hxxx 

♣Ax                                     ♣ Hxxx 

 

1♥   - 2SA     2SA 8-13 of 6-9 met fit 

3♣   - 3♦        na 3♦ belooft 3♦ een maximum met 4+kaart steun 

3♥   - 4♦        3♥ vraagt en 4♦ toont korte schoppen kaart 

4SA- 5♣        4SA vraagt azen en 5♣ belooft 1-4 keycards (♥H) 

6♥   - pas 

 

Het 4SA en 6♥ bod is misschien wat kort door de bocht en je zou waarschijnlijk beter 4♠ als 

RKC kunnen spelen en daarna nog heren kunnen vragen, maar het gaat hier om het verder 

bieden na 2SA-3♣. Ook zo is 6♥ een redelijk bod omdat dit ook met een mindere hand als: 

♠x, ♥Hxxx, ♥HVx en ♣xxxxx 6♥ een grote kans heeft om gemaakt te worden. 

Dirk 


