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Deze Topic verstrekt handen ter oefening van het tussenbieden na een 1SA opening door de tegenpartij. Het
betreft handen van gemiddelde speelkracht waarmee je toch graag een bod zou willen doen. Daar bestaan 
verschillende manieren voor. Afhankelijk van de methode waar je voor kiest, blijkt dat op sommige handen je moet
passen en op andere juist niet. Je eigen voorkeur speelt daarbij een belangrijke rol. Het onderstaande overzicht
beschrijft een methode die in Europa bekent staat als Multi-Landy en op het Amerikaanse continent als Woolsey. In
deze methode ligt de nadruk op het bieden van de hoge kleuren; dat kan je doen op drie verschillende wijzen. 
Los daarvan, heb je nog de keus welke rol je het doublet op 1SA wil toekennen. Tegen een sterke sans komt het
vaak beter uit er een conventionele betekenis aan te hechten in plaats van simpelweg straf  (zie onderstaand
overzicht) . Na een zwakke sans ligt het meer voor de hand doublet als punten/straf te spelen.

Algemeen
Jij

(1SA) dbl 5+ ♣/♦ en 4 ♥/♠

2♣ beide hoge kleuren, meestal 5/4 of 4/5
2♦ 1 hoge kleur, meestal 6-kaart
2♥ 5 ♥ en 4+ ♣/♦

2♠ 5 ♠ en 4+♣/♦

2SA beide lage kleuren
3♣♦♥♠ echt

Verder bieden
Jij Partner Jij Partner

(1SA, 14+) dbl 2♣ pas/corrigeer
2♦ 2♥ pas/corrigeer

2♦ vraagt naar de hoge kleur
2♥, 2♠ om te spelen
2SA vraagt naar de lage kleur

(1SA, 14-) dbl straf
(1SA) 2♣ 2♦ vraagt naar de langste/beste hoge kleur

2♥, 2♠ om te spelen
2SA conventioneel, inviterend

3♣ min. met betere/gelijke ♥
3♦ min. met betere/gelijke ♠
3♥ max. met betere/gelijke ♠
3♠ max. met betere/gelijke ♥

(1SA) 2♦ 2♥ pas/corrigeer
2♠ pas/corrigeer, potentiële ♥-fit
2SA conventioneel, inviterend

3♣ min. met ♥
3♦ min. met ♠
3♥ max. met ♠
3♠ max. met ♥

3♣, 3♦ echt
3♥ pas/corrigeer, niet inviterend
3♠ pas/corrigeer, niet inviterend

(1SA) 2♥ 2♠ echt, NF
2SA conventioneel, inviterend

3♣ min, met ♣
3♦ min. met ♦
3♥ max. met ♣
3♠ max. met ♦

3♣ pas/corrigeer
3♦ echt, om te spelen
3♥ preëmptief

(1SA) 2♠ 2SA conventioneel, inviterend
3♣ min. met ♣
3♦ min. met ♦
3♥ max. met ♣
3♠ max. met ♦

3♣ pas/corrigeer
3♦ echt, om te spelen
3♥ echt, NF
3♠ preëmptief

meer Topics op: www.bid72.com/library

Een Topic is een set van circa 100 spellen gewijd aan één 
specifiek thema uit de biedtheorie. Deze spellen gebruik je in
combinatie met bid72, de perfecte app om je bieden mee te
oefenen (beschikbaar in de App Store en in Google Play).

* Bvenstaand schema is gebaseerd op Woolsey (VS) of Multi-Landy (Europe) . Het leeuwendeel van de 
handen van deze Topic echter is goed bruikbaar voor iedere methode of conventie tegen 1SA. 
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