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Volgbod
-thuis wedstrijd-

▪ Resultaten



Spel 1

• Na de 1 opening heeft oost 
een mooi volgbod en is het 
na een negatief doublet van 
zuid een deelscore gevecht. 

• Wie heeft er bij jullie 
gewonnen en staat aan kop?



Spel 2

▪ Hier heeft zuid een mooi 

volgbod op 1 niveau na een 

1 opening van oost. 

▪ Noord zal waarschijnlijk voor 

2SA gaan wat vermoedelijk 

down zal gaan.



Spel 3

▪ Een mooi voorbeeld van een 

volgbod van 1SA waarbij oost 

de Stayman conventie kan 

gebruiken om de manche in 

te bereiken.



Spel 4

▪ Het 1 bod stoort NZ niet 

echt in het bieden en 

waarschijnlijkheid wordt 3SA 

bereikt wat na een  start 

down zal gaan. Bereiken NZ 

eventueel het superieure 

contact van 5?



Spel 5

▪ Met deze mooie 
schoppendekking zal oost 1SA 
volgen en mag dit gaan 
spelen. 

▪ Hoeveel slagen weet hij te 
halen en vinden NZ op tijd de 
harten switch?



Spel 6

▪ Wat een ideale hand heeft zuid 

voor een informatiedoublet. 

▪ Als partner in noord mag je hier 

direct 4 op bieden met 11 

punten en een 5 kaart .



Spel 7

▪ Met de mooie 5-5 verdeling zal 

West 1 volgen en oost mag 

direct naar 4 met een 5 kaart 

steun. 

▪ Met dit mooie zitsel zijn 12 

slagen mogelijk voor OW



Spel 8

▪ Met de mooie lange 

schoppenkleur zal Zuid deze 

bieding winnen en de manche 

kunnen maken.



Spel 9

▪ Als zuid zit je hier lastig na 1

en omdat je te weinig ruitens 

hebt voor een DBL kun je kiezen 

voor 2kl. Noord zal zijn maat 

steunen waarna de bieding zal 

eindigen.



Spel 10

▪ Na een zwakke 2 opening in  is 

een gevecht om wie er mag 

spelen.  Volgt noord 2SA spelen 

NZ waarschijnlijk 3SA



Spel 11

▪ Oost heeft wat over en laat zijn 

partner 3SA spelen. Halen OW 

dit zijn ze de winnaars van dit 

spel. 

▪ Komen ze niet in de manche of 

gaan ze down winnen NZ.



Spel 12

▪ Iedereen zal meebieden op dit 

spel en OW kunnen een mooie 

schoppenmanche bereiken. Om 

dit spel te winnen moeten ze 

wel 4 +1 zien te halen. 


