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Dit Topic levert je handen waar de tegenstanders met een zwakke twee in een van de hoge kleuren openen. 
Je partner doubleert en nu ben jij aan de beurt. De meeste experts gebruiken een - deels - conventionele aanpak
waarmee ze onderscheid kunnen maken tussen zwakke, inviterende en mancheforcing handen. Deze set 
afspraken wordt vaak Lebensohl genoemd. Er zijn vele varianten, een extra reden om op dezelfde golflengte met
partner te zitten.

Het bod waar het, na het informatiedoublet, om gaat is 2SA, een puppet naar 3♣. Zonder extra waarden voor zijn of
haar informatiedoublet zal partner 3♣ bieden, zodat de antwoordende hand zijn of haar hand kan omschrijven.
Indien partner met een sterke hand doubleerde, dan gaat deze 3♣ voorbij.

Zij Partner Jij
2♥ dbl pas  straf, om tegen te spelen

2♠ natuurlijk, 0-8 HCP
2SA  puppet naar 3♣

3♣ natuurlijk, inviterend, 8-11
3♦ natuurlijk, inviterend, 8-11
3♥ cuebid, MF met 4♠, geen ♥-stopper
3♠ natuurlijk, inviterend
3SA  om te spelen
4♣ MF, natuurlijk, stelt ♣ as troef vast
4♦ MF, natuurlijk, stelt ♦ as troef vast
4♠ om te spelen, 5+♠, MF, geen sleminteresse

Zij Partner Jij Partner
2♥ dbl 2SA 3♣ geen extra waarden, 11-16

3♦ natuurlijk, 5+♦, 16-19
3♥ sterke hand, vraagt om ♥ stop
3♠ natuurlijk, 5+♠, 16-19
3SA  natuurlijk, om te spelen, sterke hand (te sterk voor een 2SA volgbod)

Zij Partner Jij Partner Jij
2♥ dbl 2SA 3♣ pas  om te spelen, 0-8 met 4+♣

3♦ om te spelen, 0-8 met 4+♦

3♥ MF, 4♠ en ♥ stop
3♠ MF, 5+♠

3SA  voorstel om te spelen, geen ♥ stop, meestal een of beide 
lage kleuren

Over een 2♠ opening is alles vergelijkbaar. Alleen de biedverlopen waar de antwoordende hand hartens toont, zijn
hier voor de duidelijkheid uitgeschreven.

Zij Partner Jij
2♠ dbl 3♥ natuurlijk en inviterend, 8-11

3♠ 4♥, geen ♠ stop

Zij Partner Jij Partner Jij
2♠ dbl 2SA 3♣ 3♥ om te spelen, 0-8 met 4+♥

3♠ 4♥ en ♠ stop

In de beschreven aanpak is een direct bod op drie-niveau inviterend. Via 2SA kan je zwakke handen bieden onder
de kleur van de openaar, of mancheforcing handen daarboven. 3SA bieden is natuurlijk, maar als je via 2SA biedt,
toon je een speciale hand.

Wanneer je afspreekt om deze conventie te spelen, speel je die normaliter ook over een Muiderbergse 2♥ of 2♠.
Over een zwakke twee in ruiten speelt men meestal iets anders omdat dan beide hoge kleuren nog van belang
zijn.

Varianten: binnen deze aanpak is een direct 3♠ bod inviterend en via 2SA mancheforcing. Sommigen draaien deze
twee betekenissen om. Dat verschil is een kwestie van smaak.
Datzelfde gaat op voor een direct 3SA bod of een 2SA bod, gevolgd door een 3SA bod. Dat wordt ook regelmatig
omgedraaid gespeeld.

Positie: deze conventie is bedoeld in antwoord op een doublet in directe positie, maar kan ook gespeeld worden
na een doublet in de uitpas. 

Zij Partner Zij Jij
2♠ pas pas dbl
pas 2SA Lebensohl

Niet iedereen speelt deze afspraak in dat geval. Sommigen spelen 2SA hier als natuurlijk of als scrambling, dus dat
is ook iets om mee te nemen in de bespreking vooraf.
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