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2SA fit na 1Hoog
‘Maas’
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Dit Topic levert handen waar je met 1Hoog opent. De antwoordende hand heeft een fit met precies een inviterende
hand. De methode die hier wordt beschreven, gebruikt het 2SA bod om deze hand te tonen. Met een mancheforcing hand moet de antwoordende hand beginnen met 2 , of soms met 2 /2 , en daarna partners hoge kleur
steunen.
Het voordeel van deze methode is dat de openaar goed geplaatst zit voor het nemen van een beslissing. Meestal
zal hij meteen de manche bieden. Op deze manier geef je de tegenstanders geen extra informatie. In sommige
gevallen wil de openaar een manchepoging doen en in sommige andere gevallen een slempoging. Hieronder
geven we een schema met deze opties erin.
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Het 3 bod verdient nadere toelichting. Het is niet alleen mancheforcing, maar het is ook een relay waarmee de
antwoordende hand gevraagd wordt zijn hand verder te omschrijven. Het schema hieronder is gebaseerd op het
principe: hoe lager, hoe grager.

Let op: een hand met een vierkaart troef en een singleton zou middels een directe splinter over de 1hoog-opening
geboden worden. Dat is de reden dat dit handtype hier niet genoemd wordt.
Nadat de antwoordende hand zijn hand getoond heeft, kan het bieden middels cuebids doorgaan als daar nog
ruimte voor is.
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In Nederland noemen we deze conventie 'Maas' naar Anton Maas, voormalig topspeler en voor lange tijd coach en
captain van het Nederlands Open team.
Alternatieven
Sommige paren gebruiken een grotere range voor hun 2SA antwoord. Dan kan het een minimale mancheforcing
hand zijn tot iets als 13/14 punten. Daarmee wordt dan uiteraard sowieso de manche geboden. Ze willen zo het
aantal keren dat het biedverloop 1M-2SA-4M gaat maximaliseren. Tegelijkertijd halen ze druk weg van hun
constructieve bieden. Als ze met 2/1 beginnen en daarna partner steunen, weet die dat er minstens milde sleminteresse zit.
2SA Maas valt goed te combineren met 2 mancheforcing relay, waarmee je door een serie van vraagbiedingen
de verdeling en kracht uitvraagt van partner. Dit vereist veel werk, maar kan de moeite waard zijn als je competitief
wil gaan spelen.

