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Lebenshol is bedacht na een tussenbod van de tegenpartij na een opening van 1 sans. 
Bieding zoals, DONT, MULTI LANDY, MULTI DEFENCE zijn erg vervelend en daar kunt u 
zich maar beter tegen wapenen. Volgende 3 zaken moet u onthouden 

Doublet  = straf 

Bod op 2 hoogte is to play 

Een bod op 3 hoogte is manche-forcing 

Overige handen via 2 sans 

 

Volgbod van 2♣ na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema: 
Dbl = Straf. 
2♦ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♦ en weinig punten. 
2♥ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♥ en weinig punten. 
2♠ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♠ en weinig punten. 

2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 ♣. 
3♣ = Forcing Stayman, of echt en MF, 5- kaart ♣ of meer na bv Muli-Landy of -defense 
3♦ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♦ of meer. 
3♥ = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart ♥ of beter. 
3♠ = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart ♠ of beter. 

3SA = Conventioneel: het ontkent een stop in de door tussenbieder beloofde kleur(en). 
4♥ = Om te spelen, zes of meer ♥'s. 
4♠ = Om te spelen, zes of meer ♠'s. 

  
* Na het verplichte 3♣-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt: 

pas = Lange ♣ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♣ spelen. 
3♦ = Lange ♦ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♦ spelen. 
3♥ = Echt en is inviterend 5/6- kaart ♥.  
3♠ = Echt en is inviterend 5/6- kaart ♠. 

3SA = Conventioneel: belooft een stop in de door de tegenpartij beloofde kleur(en) en ontkent 
belangstelling voor eigen hoge kleuren. 

  
Volgbod van 2♦ na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende biedschema: 

Dbl = Straf. 
2♥ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♥ en weinig punten. 
2♠ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♠ en weinig punten. 

2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 ♣. 
3♣ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♣ of meer. 
3♦ = Forcing Stayman, of 

echt en Mancheforcing, 5- kaart ♦ of meer, na bv Multi-Landy 
3♥ = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart ♥ of beter. 
3♠ = Echt en is Mancheforcing, belooft een 5+kaart ♠ of beter. 

3SA = Conventioneel: het ontkent een stop in de door tussenbieder beloofde kleur(en). 
4♥ = Om te spelen, zes of meer ♥'s. 
4♠ = Om te spelen, zes of meer ♠'s. 
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* Na het verplichte 3♣-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt: 

pas = Lange ♣ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♣ spelen. 
3♦ = Lange ♦ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♦ spelen. 
3♥ = Echt en is inviterend 5/6- kaart ♥. 
3♠ = Echt en is inviterend 5/6- kaart ♠. 

3SA = Conventioneel: belooft een stop in de door de tegenpartij beloofde kleur(en) en ontkent 
belangstelling voor eigen hoge kleuren. 

 

Volgbod van 2♥ na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende 
biedschema: 

Dbl = Straf. 
2♠ = Echt en niet-forcing, om te spelen. 5 of meer ♠ en weinig punten. 

2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 ♣. 
3♣ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♣ of meer. 
3♦ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♦ of meer. 
3♥ = Conventioneel: belooft een 4-kaart ♠. Fungeert dus als Stayman. 
3♠ = Echt en is Mancheforcing. Geeft een 5 en liefst een 6- kaart ♠ aan. 

3SA = Conventioneel: ontkent een ♥-stop en ontkent een 4-kaart ♠. 
4♠ = Om te spelen, zes of meer ♠. 

  
* Na het verplichte 3 ♣-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt: 

pas = Lange ♣ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♣ spelen. 
3♦ = Lange ♦ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♦ spelen. 
3♥ = Conventioneel: belooft een 4-kaart ♠ en ook een ♥-stop. 
3♠ = Echt en is inviterend 5/6- kaart ♠. 

3SA = Conventioneel: belooft een ♥-stop, geen belangstelling voor 4-kaart ♠. 
 

Volgbod van 2♠ na de 1 SA opening van partner krijgen we het volgende 
biedschema: 

Dbl = Straf. 
2SA = Conventioneel *, verplicht de SA- openaar tot 3 ♣. 
3♣ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♣ of meer. 
3♦ = Echt en is Mancheforcing, 5- kaart ♦ of meer. 
3♥ = Echt en is Mancheforcing. Geeft een 5- en liefst een 6-kaart ♥ aan. 
3♠ = Conventioneel: geeft een 4-kaart ♥ aan (fungeert dus als Stayman) en 

ontkent een schoppen-stopper. 
3SA = Conventioneel: het ontkent een ♠-stop en geen 4-kaart ♥. 
4♥ = Om te spelen, zes of meer ♥'s. 

  
* Na het verplichte 3 ♣-bod op 2SA zijn de biedingen als volgt: 

pas = Lange ♣ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♣ spelen. 
3♦ = Lange ♦ en zwak, echt en niet-forcing, wil ♦ spelen. 
3♥ = Echt met 5+kaart ♥ (NB: 6-9 pnt). 
3♠ = Conventioneel: belooft een 4- kaart ♥ en ook een ♠-stop. 

3SA = Conventioneel: belooft een ♠-stop, geen belangstelling voor 4-kaart ♥. 
 


