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2SA fit na 1M 
 
Dit Topic levert handen waar je met een hoog opent. Antwoordende hand heeft fit met inviterend of beter. 
Hoewel iedereen begint met het spelen van een sprong naar drie hoog als inviterend, wordt dit als een van de 
eerste dingen veranderd naar preemptief zodra mensen vaker gaan spelen. 
Deze belangrijke verschuiving is nodig als je je realiseert dat bridge niet een 2-persoons spel is, maar een 4-
persoons spel. Je wil zoveel mogelijk ruimte wegnemen van je tegenstanders als je zwak bent, zonder zelf al te 
veel te riskeren. 
De consequentie is dat je 2SA biedt met inviterende handen en een fit voor de 1M openaar. Een vergelijkbare 
redenatie kan je volgen voor manche-forcing handen met fit. Je kan niet meteen de manche bieden, want je 
wil in staat zijn naar de manche te springen als je zwak bent met een grote fit. Dus, de makkelijkste afspraak is 
om ook met deze handen 2SA te bieden en later het onderscheid te maken. Naast 2SA, is er de mogelijkheid 
om 2/1 te bieden en daarna partner te steunen. Die biedverlopen reserveren we voor handen met fit en een 
goede (5+) zijkleur.  Zonder zo’n zijkleur bieden we meteen 2SA. 
 
In antwoord op 2SA zwaait openaar af in 3M met een minimum. Met een medium hand, doet openaar een 
manchepoging. Met een maximum kan openaar de manche bieden of een cuebid doen boven 3M. 
 
Deze eenvoudige structuur staat hieronder. 
 
Jij Partner Jij Partner Jij  
1♠ 2SA  ♠-fit, inviterend of beter 
  3♣ natuurlijke manchepoging 

   3♦ natuurlijke manchepoging 
   3♥ natuurlijke manchepoging 
   3♠ minimum 
   3SA voorstel 
   4♣ cue-bid, slam interesse 
   4♦ cue-bid, slam interesse 
   4♥ cue-bid, slam interesse 

   4♠ om te spelen. Maximum zonder slam interesse 

  3♦ natuurlijke manchepoging 
  3♥ natuurlijke manchepoging 
  3♠ minimum 
  3SA voorstel 
  4♣ cue-bid, slam interesse 
  4♦ cue-bid, slam interesse 
  4♥ cue-bid, slam interesse 

  4♠ om te spelen. Maximum zonder slam interesse 
 
  



Als alternatief kan je slechts een bod gebruiken als manchepoging, bijvoorbeeld 3♣, en de andere biedingen 
als mancheforcing. Je verliest het onderscheid tussen de verschillende natuurlijke manchepogingen en je 
biedsysteem wordt gecompliceerder, maar je wint ook wat. Je kan beginnen met een kunstmatige 3♦ met 
reguliere mancheforcing handen en de biedingen boven 3M gebruiken om korte kleuren te tonen. Dit zorgt 
voor meer ruimte voor het slambieden.  
 
1♠ 2SA 3♣ kunstmatige manchepoging 

  3♦ kunstmatig mancheforcing 

   4♠ minimum 

  3♠ minimum 
  3SA voorstel 
  4♣ splinter 
  4♦ splinter 
  4♥ splinter 

  4♠ om te spelen. Geen slam interesse 
 
Tot besluit moeten we een populaire alternatieve aanpak noemen. Daar toont een 2SA bod precies een 
inviterende hand, wat het leven voor openaar makkelijk maakt. Met mancheforcing handen moet je dan 
beginnen met 2♣, zelfs zonder klaverkleur. Dit resulteert in makkelijker bieden met inviterende handen, maar 
meer systeemwerk voor mancheforcing handen. 


