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Reverse
Dit Topic behelst een set van circa honderd spellen waarbij openaar een sterke hand heeft met een vijfkaart laag en
een andere vierkaart ernaast. Je opent met 1♣ of 1♦ en je partner antwoordt met 1hoog, boven jouw vierkaart. Het
vervolgens bieden van je tweede kleur noem je een reverse-bod. Daarmee toon je extra waarden en minstens een 5-4
verdeling. Voor beginnende bridgespelers is dit een moeilijk concept. Intermediate spelers zijn er al meer vertrouwd
mee, maar zij kunnen nog steeds voordeel hebben van goede afspraken over het bieden na zo’n reverse bod. Hier
volgen wat suggesties.
2SA als antwoord op openaars tweede bod wordt meestal gebruikt om zwakke handen mee te bieden, wat ervoor
zorgt dat een direct steunbod forcing is. Als je afspreekt op die manier te bieden, dan is alleen 2SA en een herbieding
van antwoorders hoge kleur een mogelijk zwakke hand. De rest van de biedingen zijn manche forcing.
Algemeen
• een herbieding door de antwoordende hand van de hoge kleur op twee-niveau is echt en niet-forcing
• een bod in de vierde kleur is mancheforcing en op zoek naar de beste speelsoort
• het direct steunen van een van openaarskleuren is echt en mancheforcing
• 2SA is een puppet naar 3♣. Openaar biedt zonder extra waarden 3♣, waarna de antwoordende hand kan
passen of een van openaars kleuren steunen om een zwakke hand aan te geven. Elk ander bod is
mancheforcing.
Jij

Partner Jij

Partner

1♣

1♠

16-20 punten, 4♥ en minstens 5♣

2♥

2♠ natuurlijk en zwak, niet forcing
2SA puppet naar 3♣, om 3♣ of 3♥ te spelen of een nader te bepalen sterke hand
3♣ natuurlijk, mancheforcing
3♦ vierde kleur, geen fit, geen ruitenstop, mancheforcing
3♥ natuurlijk, mancheforcing
3♠ natuurlijk, mancheforcing, goede kleur
3SA natuurlijk, om te spelen, toont een minimale mancheforcing hand (8-11)
Met een minimale reverse hand, biedt openaar 3♣. Met een maximum, mancheforcing tegenover partners 1hoog
antwoord, moet openaar iets anders bieden.
Jij

Partner Jij

Partner Jij

1♣

1♠

2SA

2♥

Partner

3♣ geen extra waarden
Pas zwak, om te spelen
3♦ vierde kleur, algemene extra kracht, toont ♦ stop
3♥ natuurlijk, om te spelen, openaar kan doorbieden
3♠ natuurlijk, mancheforcing, slechte kleur
3SA natuurlijk, extra waarden
3♦ extra waarden, op zoek naar beste speelsoort
3♥ 5♥ en 6♣
3♠ 3♠, forcing
3SA om te spelen, extra waarden

Een vergelijkbare structuur kan ook na een 1SA antwoord van partner gespeeld worden. Omdat partner geen
vierkaart hoog kan hebben, tonen biedingen in die kleuren waarden in plaats van lengte.
Jij

Partner Jij

1♣

1SA

2♥

Partner
2♠

♠ waarden, mancheforcing

2SA puppet naar 3♣, om 3♣ te spelen
3♣ natuurlijk, manche forcing
3♦
3♥

♦ waarden, manche forcing
♥ waarden, manche forcing

3♠ splinter
3SA om te spelen
Tenslotte moeten we de mogelijkheid van een sprong reverse noemen. Met 5♥ en 6♣ wil je erg graag je lengte in
deze twee kleuren tonen. 2♥ over partners 1♠ bieden toont extra waarden. Daarom spelen veel mensen een sprong
naar 3♥ als een hand met 5♥ en 6♣ zonder extra waarden.
Jij

Partner Jij

1♣

1♠

3♥ 5♥ en 6♣, 12-14

