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Lebensohl na tussenbieden over onze 1SA opening
Dit Topic levert je handen waar je met 1SA opent en de tegenstander met 2♥ of 2♠ volgt. De antwoordende hand kan
nu verschillende handtypes hebben waarmee hij wil bieden: zwakke handen met een lange kleur of diverse sterke
handen, inviterend of beter.
Omdat je wegens gebrek aan ruimte geen Stayman of transfers meer tot je beschikking hebt, kun andere conventies je
helpen bij het onderzoeken van het juiste contract. Van deze conventies zijn Lebensohl en Rubensohl de meest
gebruikte. Een populaire mengvariant van deze twee, genaamd Transfer Lebensohl, is iets complexer en wordt
gebruikt door veel experts.
Hieronder beschrijven we het gebruik van Lebensohl. Rubensohl en Transfer Lebensohl worden gepubliceerd in de
expertsectie van www.bid72.com/topics.
Algemene Lebensohl regels
• Een bod op twee-niveau is natuurlijk en om te spelen
• Een bod op drie-niveau is natuurlijk en mancheforcing
• Een cuebid, een bod in de kleur van de tegenpartij, is Stayman en toont een stopper in die kleur
• 2SA forceert 3♣, waarna
o Pas = om 3♣ te spelen
o Een bod onder de kleur van de tegenpartij is natuurlijk en om te spelen
o Een bod boven de kleur van de tegenpartij is natuurlijk en inviterend
o Een cuebid is Stayman zonder een stopper in die kleur
Hier een voorbeeld van hoe dit uitpakt na een 2♥ volgbod.
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dbl informatief (normaal gesproken 4♠)
2♠ natuurlijk, om te spelen
2SA Lebensohl, een puppet naar 3♣
3♣ natuurlijk en manche forcing
3♦ natuurlijk en mancheforcing
3♥ vraagt naar 4♠ en toont een ♥ stop
3♠ natuurlijk en manche forcing
3SA om te spelen
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pas om te spelen
3♦ om te spelen
3♥ vraagt naar 4♠ en ontkent een ♥ stop
3♠ natuurlijk en inviterend
3SA natuurlijk, om te spelen, ontkent een ♥ stop

Als alternatief kan je de manier waarop je omgaat met stoppers in de kleur van de tegenpartij omdraaien.
Als je dat doet, draait de betekenis van 3SA en het cuebid, direct of via 2SA om. Een direct 3SA bod ontkent dan een
stop in de kleur van de tegenpartij. De reden voor de beschreven keuze is dat het meer natuurlijk voelt om een direct
3SA bod gewoon te laten betekenen: “Ik wil 3SA spelen”, maar eenieder kan de conventie aanpassen naar zijn eigen
logica.

Dezelfde principes zijn van toepassing als de tegenstanders 2♣ of 2♦ volgen, maar als hun bod conventioneel is, kan
je daar rekening mee houden bij het bepalen van de betekenis van je eigen biedingen.
Het gaat in dit bestek te ver om elke mogelijke conventionele aanpak van de tegenstanders te bespreken, maar hier is
een voorbeeld hoe je om kan gaan met een volgbod van 2♣ Landy, dat beide hoge kleuren belooft.
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dbl waarden, inviterend of beter
2♦ natuurlijk, om te spelen
2♥ natuurlijk, om te spelen
2♠ natuurlijk, om te spelen
2SA Lebensohl, een puppet naar 3♣
3♣ natuurlijk en mancheforcing
3♦ natuurlijk en mancheforcing
3♥ natuurlijk en mancheforcing
3♠ natuurlijk en mancheforcing
3SA om te spelen
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pas om te spelen
3♦ natuurlijk en inviterend
3♥ natuurlijk en inviterend
3♠ natuurlijk en inviterend
3SA natuurlijk, om te spelen, geen stoppers in de hoge kleuren

Merk op dat, omdat de tegenstanders slechts een vierkaart in elke hoge kleur tonen, deze aanpak je nog steeds in
staat stelt om in een van de hoge kleuren te spelen. Als je naar 3SA wil, maar een van de stoppers ontbeert, begin je
met het doubleren van 2♣, waarmee je waardes toont. Daarna kan je middels een cuebid om een stop in een van hun
kleuren vragen.

