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Dit Topic genereert handen waarop je met 1♣/♦ opent, partner 1♥/♠ antwoordt en je 1SA herbiedt, waarmee je 
12-14 toont. Daarna moet partner in staat zijn een mogelijke fit in een hoge kleur te vinden en de hoogte van het
contract te bepalen.

De hier gehanteerde methode staat bekend onder de naam 'Two Way Checkback Stayman'. Hierbij wordt 2♣

gebruikt voor inviterende handen en 2♦ voor mancheforcing handen.
Wanneer je het vergelijkt met de reguliere Checkback Stayman, waar alleen 2♣ als vraagbod wordt gebruikt, biedt
deze methode meer houvast voor met name de sterkere handen.

Na 1♣/♦ - 1♥: sommige paren bieden altijd 1♠ met een vierkaart. Sommige paren bieden alleen 1♠ als ze een onge-
balanceerde hand hebben. Die laatste variant is de reden dat de antwoordende hand na het 1SA rebid nog een
vierkaart schoppen moet kunnen tonen.

Partner Jij Partner Jij
1♣ 1♥

1SA 2♣ verplicht tot 2♦

2♦

Pas  zwak met 5+♦

2♥ inviterend, 5+♥, NF
2♠ 4♥ 4♠, inviterend
2SA  inviterend
3♣ inviterend, 4♥ 5+♣

3♦ inviterend, 4♥ 5+♦

3♥ inviterend, 6♥, slechte troeven (goede troeven: direct 3♥)
3SA  choice-of-games: 5♥332

2♦ kunstmatig, mancheforing
2♥ 3♥

2♠ natuurlijk
2SA  natuurlijk, 3-2-4-4 of 5 slechte klavers
3♣ 5♣

3♦ 5♣ 4♦

2♥ om te spelen
2♠ 4♠, 5♥ inviterend
2SA verplicht 3♣

3♣

Pas  zwak met 6+♣

3♦ mancheforing, 5♥/5♦

3♥ mancheforcing, 5♥/5♣

3♠ mancheforing, 6♥/5♠

3♣ inviterend, 5♥/5♣

3♦ inviterend, 5♥/5#R
3♥ inviterend, 6♥, goede troeven (mancheforing via 2♦)
3♠ splinter voor ♥
4♣/♦ splinter voor ♥

1♣ 1♠

1SA 2♣ verplicht 2♦

2♦

Pas  zwak met 5+♦

2♥ inviterend, 5+♠, 4♥ NF
2♠ inviterend, 5+♠, geen 4♥ NF
2SA  inviterend
3♣ inviterend, 4♠/5+♣

3♦ inviterend, 4♠/5+♦

3♥ inviterend, 5♠/5♥, slechte troeven (goed: direct 3♥)
3♠ inviterend, 6♠ slechte troeven (goede troeven: direct 3♠)
3SA choice-of-games, 5♠332

2♦ kunstmatig, mancheforcing
2♥ 4♥

2♠ 3♠, geen 4♥

2SA  natuurlijk, 2-3-4-4 of 5 slechte klavers
3♣ 5♣

3♦ 5♣/4♦

2♥ 5+♠, 4+♥, om te spelen
2♠ om te spelen
2SA  verplicht 3♣

3♣

Pas  zwak met 6+♣

3♦ mancheforing, 5♠/5♦

3♥ mancheforcing, 5♠/5♥

3♠ mancheforcing, 5♠/5♣

3♣ inviterend 5♠/5♣

3♦ inviterend 5♠/5♦

3♥ inviterend 5♠/5♥, goede troeven (slechte troeven via 2♣)
3♠ inviterend, 6♠, goede troeven (slechte troeven via 2♣, mancheforcing via 2♦)
4♣/♦ splinter voor ♠
4♥ splinter voor ♠

Na 1♦-1♥/♠-1SA zijn de biedverlopen hoofdzakelijk hetzelfde. 

Als je de 1♦ opening als 5+ of 4=4=4=1 speelt, zijn sommige biedingen iets anders. De antwoordende hand heeft nu
geen 5♦ nodig om te steunen. 4♦ of soms zelfs 3♦ is genoeg.

voorbeeld
Partner Jij
1♦ 1♠

1SA 3♦ inviterend 5♠ 4(3)♦

Ook: sommige verdelingen zijn niet langer mogelijk. Na een 1SA rebid is een vierkaart schoppen niet meer
mogelijk, dus een 2♠ bod toont daar waardes.

1♦ 1♥

1SA 2♦

2♠ waardes, geen 3♥
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