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Samenvatting 

Bridge technische, bied economische, administratieve en arbitrale vraagstukken vertaald in een visie 
en een aanpak voor succesvol bridgen. 
 
Onze aanpak is eenvoudig en afhankelijk van de tegenstander. 

 Wij inventariseren onze kaarten 

 Analyseren de situatie en overleggen het eindcontract met elkaar en 

 Bepalen gezamenlijk de strategie tegen onze opponenten die wij, indien nodig, aanpassen. 
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1 TEGENPARTIJ OPENT 

Afhankelijk van de opening van de tegenpartij onderkennen wij diverse mogelijkheden (conventies) 

om in de bieding te blijven namelijk: 

 

De openingen van de tegenpartij kunnen zijn: 

 

SA opening zwak en sterk 

1♣// 

echte zwakke 2-openingen 

on-echte zwakke 2-openingen 

preëmptief op 3/4-niveau 

gambling 3SA 

 

 Multi Defence tegen sa openingen (zie 15.1.1 tm 15.1.3) 

 Doublet tegen 1♣// (zie 15.2) 

 Volgbod tegen 1♣//  in 2e en 3e hand, sprongvolgbod 2e en 3e hand en 1 sa (zie 

15.3) 

 Ghestem tegen1♣// (zie 15.4) 

 SF-verdediging tegen echte zwakke 2 openingen (zie 15.5) 

 Verdediging tegen onechte zwakke 2 openingen (zie 15.6) 

 Marmic tegen preëmptieve 3 openingen (zie 15.7) 

 Gambling 3 sa (zie 15,8) 

 

 Multi-Defense, wat is het en wanneer spelen wij dit? 

Multi-defense spelen we na 1SA (sterk of zwak) van de tegenstander. 

Het bod belooft een één kleurenspel (of goede 5-kaart) in de kleur erboven of een twee kleurenspel in 

de twee kleuren dáárboven. Voor het twee kleurenspel geldt dat het een vijfkaart moet zijn in de 

kleuren die niet op twee niveau kunnen worden geboden. 

Hiervoor geldt weer 2
e
 hand een opening, 3

e
-4

e
 hand kan uitermate zwak 

1.1.1 Multi-Defense tegen 1SA (sterke) 

 dbl   =  óf  én  

 2   =  óf  én  

 2   =  óf  én  

 2   =  óf  én  

 2   =  én  

 2SA =  én  

1.1.2 Multi-Defense tegen 1SA (zwakke) 

Wij willen het straf doublet handhaven. Dit bedraagt minimaal 15 punten 

De multi-defense is in dit geval constructief. In de tweede hand openingswaarde en goede kleuren. 

 

 Doublet = straf 

 2    =  óf  én  

 2    =  óf  én  

 2    =  óf   én  

 2    =  én  

 2 SA =  én  



 

 

 

1.1.3 De antwoorden 

De belangrijkste regel voor de antwoordende hand is: alles is converteerbaar. Dit geldt ook na een 

dubbel van de tegenpartij. Anticiperen is dus het sleutelwoord. 

Heb je een 3-kaart mee in de 6-kaart van je partner, kan je een voorkeur aangeven in het 

2 kleurenspel dat je partner ook kan hebben. Je hebt immers 9 troeven, volgens de WET is een bod 

op 3-niveau dan gerechtvaardigd. Heb je 0-2 kaart in de 6-kaart, dan bied je de 6-kaart van je partner. 

Passen alleen met een uitgesproken kleur in het bod van je partner. Hij kan er 0 hebben!!! 

 Doublet 

in de 2
e
 hand is dit minimaal openingskracht 

Op de 1 of  opening 

 negatief en geeft minimaal een 4-kaart in de andere kleur aan (hierbij kan een 5-kaart laag 

zitten) en openingskracht 

 of 15+ punten 

 

Op de 1♣ of  opening 

 12+ punten en minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren 

 15+ punten met een sterke eigen kleur (te sterk voor een volgbod) 

 18+ punten met een SA verdeling (te sterk voor 1SA) 

 

In de 3
e
  of 4

e
 hand kan dit sterk of competitief zijn. Als partner sterk is zal hij eigen kleur met 

sprong herbieden (8 of 9 slagen) of een cue bid (inviterend voor manche) in de kleur van de 

tegenstander herbieden. 

Ook kan het informatief zijn (uitkomstdoublet). 

Hier volgen vier uitgewerkte voorbeelden die universeel toepasbaar zijn. Drie waarbij het bieden 

vrijwillig is en één waarbij het bieden verplicht is. 

1. Het eerste voorbeeld, waarbij het bieden vrijwillig is, is ( 1) - doublet - ( 2)-? 

 2, 2, 2  = 4+krt en 6-10 punten 

 Doublet   = teruggekaatst (beide hoge kleuren) 6-10 punten 

 2sa         = 11 punten met dekking in geboden kleur 

   RF en/of MF 

 

1. Het tweede voorbeeld, waarbij het bieden vrijwillig is, is ( 1) - doublet - (1) -? 

 doublet = is negatief 4-kaart 

 1   = 6-10 punten en 5+-kaart 

 1SA  = 6-9 punten met een  en stop 

 2   = 6-10 punten en 4+-kaart (geen 4-kaart) 

 

1. Het derde voorbeeld, waarbij het bieden verplicht is, is (1) - doublet - (pas) -? 

 1/1/1 = langste kleur en 0+ punten 

 1SA  = 6-9 punten met een  stop 

 2        = cue bid MF (opening) 

 

1. Het vierde voorbeeld, waarbij het bieden vrijwillig is, is (1/1) - doublet - rédoublet -? 

 pas          = geen voorkeur en 0+ punten 

 1/2/2/2    =  4-kaart, voorkeur en 0+ punten 

 1SA          = geen fit, wel een  en/of stop en 6-9 punten 



 

 

 Volgbod 

In de 2
e
 hand geeft dit openingswaarde en een 5 kaart aan een volgbod in ♣ of  ontkent een 

vierkaart in de hoge kleuren! 

 

De 3e en 4e hand volgbiedingen kunnen zéér zwak zijn (wel verantwoord). 

Er zijn een aantal redenen om te volgen. 

 u wilt zelf een contract spelen 

 u wilt de partner een uitkomst aangeven 

 u wilt het bieden van de tegenpartij verstoren 

 u wilt een goedkope uitnemer voorbereiden 

Volg niet te snel met tegenspel waarden!   

 

Voorwaarden om te volgen zijn: 

 op één niveau in 2
e
 hand een opening, in 3

e
 en 4

e
 hand 7/8-13 punten en een 5-kaart 

 
 op twéé niveau zwak in 2

e
 hand 6-10 niet kwetsbaar en 8-10 kwetsbaar in 3

e
 en 4

e
 hand  11-16 

punten en een goede 5/6-kaart hoog of een 6-krt laag 
 

 hoe minder punten hoe beter de kleur of hoe beter de distributie 

 

1.3.1 Na een volgbod op één niveau in 2e hand 

 zijn de antwoorden van partner conform gewone opening (system on) 

1.3.2 Na een volgbod in 3e en 4e hand 

onderstaand schema: 

 steunen   = 6+ punten en een 3-kaart 

1.3.3 Na een sprongvolgbod in 3e en 4e hand (intermediate) 

onderstaand schema: 

 steunen   = 6-9 punten 

 cue bid   = Limiet 10-11 punten met 3-kaart fit of Manche Forcing 

1.3.4 Sprongvolgbod in 2e hand 

 Niet kwetsbaar 6-10 punten 

 Kwetsbaar 8-10 punten 

 

1.3.5 1SA (14-16 punten en dekking in geopende kleur) 

 Het 1SA systeem is aan 

 

 Ghestem 

Als je een twee kleurenspel hebt na een opening op 1-niveau van de tegenstander spelen wij ghestem. 

Het voordeel de conventie is dat na het bod beide kleuren bekend zijn. De volgbiedingen worden 

daardoor gemakkelijker. 

 

De uitgangspunten en consequenties van ghestem zijn: 

 



 

 

 Ghestem wordt gehanteerd in de directe positie en ook in de vierde hand na twee passen 

 De kracht van ghestem loopt van zwak naar sterk 

 In de 2
e
 hand belooft een ghestem bod maximaal 9 punten anders volgt men gewoon 

 In 3
e
 en 4

e
 hand is ghestem MF 

  
 Na een 1-opening van de tegenpartij is de systematiek steeds dezelfde en wel: 

 2 SA  belooft de laagst overgebleven kleuren 

 3♣  belooft de hoogste overgebleven kleuren 

 cuebid  belooft de uiterste kleuren = de hoogste en de laagste 

 

 De volgende biedingen zijn wij kwijt nu wij ghestem spelen: 

 Aangezien 1♣-opening van de tegenpartij  geen lengte ♣ hoeft te zijn, kan de 

behoefte bestaan om 2♣ te volgen, dit kan dus niet. 

 Het 3♣ volgen na een 1-opening zijnde lengte ♣ en zwak kan ook niet. 

 
 

 Tegenpartij opent onechte zwakke 2-opening 

Hiertegen spelen we de volgende verdediging: 

 Een volgbod is 5-kaart hoog of 6-kaart laag geen opening 

 Pas en in 2
e
 ronde bieden is opening 12-14 

 Doublet 15+ géén dekking in beide kleuren 

 De rebid van de AH is: 

 3 = niemeijer MF 

 3 = 5-kaart 

 3 = 5-kaart 

 2SA = 16-18 punten met dekking in beide onbekende kleuren. Het systeem na 2SA-opening is 

aan. 

 3SA = eindbod 

 Tegenpartij opent echte zwakke 2-opening of muiderberg incl. 

varianten 

1.6.1 2  opening tegenstander 

Hiertegen spelen we SF verdediging 

 Doublet = sterke hand 15+ 

De rebid van de AH is: 

 2SA = zwak (zie 2SA als rubensohl 17.11) 

 3 = niemeijer MF 

 3 = 5-kaart  

 3 = vraagt dekking voor 3SA 

 3 = 6-kaart  MF 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 2SA = 5+kaart  12-14 geen 4 kaart hoog 

De rebid van de AH is: 

 3 = 5-kaart  MF 

 3 = vraagt dekking voor 3SA 

 3 = 6-kaart  MF 

 3 = acceptatie transfer geen manche-interesse 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 



 

 

 3  = 5+kaart  12-14 geen 4 kaart hoog 

De rebid van de AH is: 

 3 = 5-kaart  MF 

 3 = 6-kaart  MF 

 3 = acceptatie transfer geen manche-interesse 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 3 = 4-kaart  12-14 (transfer opps. kleur) 

De rebid van de AH is: 

 3   = om te spelen 

 4   = om te spelen 

 3SA = om te spelen 

 alle overige biedingen naturel 

 

 3SA = om te spelen 

 

 3 = MF goede 5-6 kaart geen stopper 
De rebid van de AH is: 

 4   = om te spelen 

 3SA = om te spelen 

 alle overige biedingen naturel 

1.6.2 2  opening tegenstander 

 Doublet = sterke hand 15+ 

De rebid van de AH is: 

 2SA = zwak (zie 2SA als rubensohl 17.11) 

 3 = niemeijer 

 3 = 5-kaart  

 3 = 6-kaart  MF 

 3 = vraagt dekking voor 3SA 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 2SA = 5+kaart  12-14 geen 4 kaart hoog 

De rebid van de AH is: 

 3 = 5-kaart    

 3 = vraagt dekking voor 3SA 

 3 = 6-kaart  MF 

 3 = acceptatie transfer geen manche-interesse 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 3  = 5+kaart  12-14 geen 4 kaart hoog 

De rebid van de AH is: 

 3 = 5-kaart  

 4  = 6-kaart  MF 

 3 = vraagt dekking voor 3SA 

 3 = acceptatie transfer geen manche-interesse 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 3 = 5-kaart  12-14 (transfer opps. kleur) 

De rebid van de AH is: 

 3   = om te spelen 

 4   = om te spelen 



 

 

 3SA = om te spelen 

 alle overige biedingen naturel 

 

 3SA = om te spelen 

 

 3 = MF goede 5-6 kaart geen stopper 

1.6.3 2  opening tegenstander 

 Doublet = sterke hand 15+ 

De rebid van de AH is: 

 2SA = zwak (zie 2SA als rubensohl 17.11) 

 3 = niemeijer 

 3 = 5-kaart  

 3 = 5-kaart  

 3 = vraagt dekking  voor 3SA 

 alle overige biedingen zijn naturel 

 

 alle overige biedingen zijn naturel en geven 5 kaart aan 

 

 

 Marmic verdediging tegen preëmptieve openingen op 3- 

niveau 

Hierbij wordt door een bod de twee overige kleuren aangegeven. 

De mogelijke biedingen zijn: 

 Doublet = straf 

 3SA = eindbod, lange dichte lage kleur of 16-18 punten 

 3/4 in een kleur = overige kleuren MF 

 Indien men een één kleurenspel heeft bied je eerst een kleur waarin je kleur zit en switcht 

vervolgens naar deze kleur om te spelen 

1.7.1 3 opening 

 Doublet = straf 

 3 =  en of  

 3 =  en of  

 3 =  en of  

 3SA, 4 of 4 = om te spelen 

1.7.2 3 opening 

 Doublet = straf 

 4 =  en of  

 3 =  en of  

 3 =  en of  

 3SA, 4 of 4 = om te spelen 

1.7.3 3 opening 

 Doublet = straf 

 4 =  en of  



 

 

 4 =  en of  

 3 =  en of  

 3SA of 4 = om te spelen 

1.7.4 3 opening 

 Doublet = straf 

 4 =  en of  

 4 =  en of  

 4 =  en of  

 3SA of 4 = om te spelen 

 

 Tegenpartij opent Gambling 3SA 

De mogelijke biedingen zijn: 

 Doublet = straf. 

 4 = twee kleurenspel  of  even lang of langere  

 4 = tweekleurenspel   of  langere  

 4 of  = eindbod 

 

 



 

 

2 AFSPRAKEN NA TUSSENBOD 

 Tussenbod één in kleur 

 Tot 1SA wordt het tussenbod genegeerd 

 1 SA = 6-10 punten met dekking geboden kleur 

 Doublet = negatief voor hoge kleuren of 6-10 punten en/of gehinderd in bieding 

 2 in partners kleur = 6-10 punten met 3+-kaart in ♥ en ♠ en 4+-kaart in ♣ en ♦ 

 Een nieuwe kleur ♥ en ♠ op 2-niveau is RF forcing 8+ punten ♣ en ♦ is op 2-niveau RF forcing 

10+ punten 

 Een sprongbod in een nieuwe kleur ♥ en ♠ op 2- en 3-niveau is 6+-kaart en zwak 

 Het Bergen-raises system is on op ♥ en ♠ 

 Een steun op 3-niveau in partners kleur is zwak met een 4-kaart in ♥ en ♠ en een 5+-kaart in ♣ 

en ♦ 

 4 ♥ en 4 ♠ na een tussenbod en een ♥ of ♠ opening van partner is zwak en een 5+-krt 

 Bod in kleur van de tegenstander is MF en geen goed bod voorhanden 

 Tussenbod doublet 

 Het doublet wordt genegeerd. Alle biedingen blijven overeind staan. 

 

 Tussenbod 1 SA =15-17 punten 

 Steun in partners kleur op 2-niveau is het bevechten van een deelscore 

 Eigen kleur op 2-niveau is 6-kaart en zwak (deelscore bevechten) 

 Eigen kleur op 3-niveau is 7-kaart en zwak (deelscore bevechten) 

 Doublet is in principe straf. Wel denken aan ongunstige kwetsbaarheid. Dan is een eigen 

manche wellicht beter. 

 

 Verdediging tegen Ghestem en Michaels tweekleurenspel 

2.4.1 Ghestem 

De verdediging tegen Ghestem tweekleuren spel, waarbij beide kleuren bekend zijn, luidt: 

 

 De goedkoopste cue bid  = inviterend in de openingskleur van de partner 

 De duurste cue bid   = forcing met de overgebleven kleur 

 De overgebleven kleur  = natuurlijk, niet forcing, wel een goede kleur 

 Steun in de openingskleur van de openaar  = NF met een 4-krt steun 

 

2.4.2 Michaels 

De verdediging tegen een Michaels tweekleurenspel, waarbij de tweede kleur niet bekend is, luidt: 

 

 Cue bid  = inviterend in de openingskleur van de partner 

 Bod in één van de onbekende kleuren  = natuurlijk en forcing 

 Steun in de openingskleur van de partner  = NF en een 4-kaart steun 



 

 

3 OVERIGE CONVENTIES 

In dit hoofdstuk komen de volgende conventies aan bod: 

 

 Tegenpartij stoort (17.1) 

 Negatief doublet AH (17.2) 

 Support doublet (17.3) 

 Redoublet (17.4) 

 Checkback Stayman (17.5) 

 Negative Free Bid  (17.6) 

 Help suit trials en short suit trials (17.7) 

 Rubensohl (17.8) 

 Reverse bieden (17.9) 

 2SA-als scrambling (17.10) 

 2SA-als tegenstanders volgen (17.11) 

 

  

 Tegenpartij stoort 

Na een opening en een volgbod van de tegenpartij op één niveau onderscheiden wij de volgende 

antwoorden van de partner: 

 steunen   = 6-10 punten en een 3-kaart fit 

 steunen met een sprong = 0-6 punten dus preëmptief met 4-kaart steun 

 steunen naar de manche = preëmptief 4+kaart fit en zeer distributionele hand 

 2SA   = Limiet 11+ punten met 4-kaart fit 

 cue bid   = Limiet 11+ punten met 3-kaart fit óf Manche Forcing 

 

Na een volgbod op twee niveau zijn de antwoorden van de partner: 

 steunen   = 8-10 punten kan eventueel met honneur klein 

 2SA    = Limiet 11+ pnt met 4-krt fit 

 cuebid   = Limiet 11+ pnt met 3-krt fit óf Manche Forcing 

 Negatief doublet AH 

De vuistregel voor een negatief doublet is dat deze de ongeboden hoge kleuren beloofd. 

Zijn beide geboden dan geeft het doublet tolerantie voor de lage kleuren aan. 

Volgend schema is van toepassing : 

 1 - (1) – X = 4+-kaart  T-Walsh is aan! 
 1 - (1) – 1 = 4+-kaart  T-Walsh is aan! 
 1 - (1) – 1 = 4+-kaart  T-Walsh is aan! 
 1 - (1) – X = 4+-kaart  
 1 - (1) – 1 = 5+-kaart  
 1 - (2) – X = minstens 4-3 in de hoge kleuren 8+ punten 
 1 - (2) – X = 4-kaart  10+ punten 

 

De punten bij een negatief doublet zijn op 1-niveau = 6+punten; op 2-niveau = 8+ punten en als de 

partner gedwongen wordt op 3-niveau of hoger te bieden = 10+punten! 

 Support Doublet 

Het support doublet is aan de orde als de partner als volgbieding een hoge kleur heeft geboden en de 

tegenpartij een tussenbod of een doublet plaatst. Dan is een doublet of redoublet een support doublet 



 

 

of redoublet. Dit betekent dat de doubleerder of redoubleerder over een 3-kaart beschikt in de hoge 

kleur van de partner. 

Voorbeelden zijn: 

 1 - (pas) - 1 - (1) - X = 3-kaart 
 1 - (pas) - 1 - (2) - X = 3-kaart 3-kaart steun wordt aangegeven en niet 4-kaart  
 1 - (pas) - 1 - (X) - XX = 3-kaart 3-kaart steun wordt aangegeven en niet 4-kaart  

 

 Redoublet 

Het redoublet heeft twee betekenissen : 

 De redoubleerder heeft een zekere kracht = 10+ punten Voorbeeld: 1 - (X) - XX = 10+ 
punten en kan de overig 3 kleuren verdragen. 
 Redoublet betekent ook, partner wij zitten in de penarie, kies een ander contract. Voorbeeld : 

1 -  (pas) - pas - X - 
pas - (pas) - XX = weinig ruitens en geen punten, probeer een andere kleur. 

 Checkback Stayman 

Deze conventie dient ervoor om na een opening in een lage kleur en een bijbod van de partner in een 

hoge kleur en een rebid van de openaar van 1SA met 2 naar de 3-kaart hoog van de openaar te 

vragen. Door onze T-Walsh is deze conventie met een 1 opening niet meer nodig. 

Resteert dus Checkback Stayman, na een 1-opening. De antwoorden worden gegeven voor beide 

hoge kleuren. 

 1   - 1 

             1SA - 2 = Checkback Stayman 

De rebids van de openaar zijn: 

 2 = geen 3-kaart  

 2 = 3-kaart  

 1   - 1   

             1SA - 2 = Checkback Stayman 

De rebids van de openaar zijn: 

 2   = geen 3-kaart én geen 4-kaart  

 2   = 4-kaart  én geen 3-kaart  

 2   = 3-kaart  én geen 4-kaart  



 1   - 1/ 

            2SA 

De rebid van de AH is: 

 3    = niemeijer 

 3   = jacoby transfer 

 3   = jacoby transfer 

 Negative Free Bid 

Een nieuwe kleur ♥ en ♠ op 2-niveau is RF 8+ punten aan. Een bod van ♣ en ♦ is op 2-niveau RF en 

geeft 10+ punten aan. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Help Suit Trials 

Deze trials worden gebruikt na het biedverloop 1♥ - 2♥ en na 1♠ -2♠. 

 

Bij de help suit trial is het van belang dat de punten van de partner juist wel in de genoemde kleur 

zitten, zodat er een "dichte kleur" ontstaat en er geen extra verliezers optreden. Is dit het geval dan 

kan worden aangelegd in 4 hoog. 

Indien aansluiting ontbreekt dan afstoppen in 3 hoog. 

 

 Bij 1♥ - 2♥ zijn de afspraken 

  De rebids van de openaar zijn: 

 3♣ = Help Suit Trial in ♣ (vraagt tophonneur Aas-Heer) 

 3♦ = Help Suit Trial in ♦ idem 

 2♠ = Help Suit Trial in ♠ idem 

De partner bepaald dan 3♥ of 4♥ 

    
 Bij 1♠ - 2♠ zijn de afspraken: 

De rebids van de openaar zijn: 

 3♣ = Help Suit Trial in ♣ (vraagt tophonneur Aas-Heer) 

 3♦ = Help Suit Trial in ♦ idem 

 3♥ = Help Suit Trial in ♥ idem 

De partner bepaald dan is het 3♠ of 4♠. 

 Rubensohl 

Na een volgbod op onze 1 sa opening spelen we de bovenstaande conventie. 

De transfers vanaf 2SA 

zijn MF en geven 10+punten aan met uitzondering van de doublet tussenbieding. De lage kleuren 

transfers op 3 niveau kunnen zwak zijn. 

 

 1 sa-doublet 

De rebid van de AH is: 

 redoublet  transfer voor  5+♣  kaart 0 t/m 6 punten 

 2♣  0 t/m 6 punten 5+♦ 

 2♦  0 t/m 6 punten 5+♥ 

 2♥  0 t/m 6 punten 5+♠  

 pas betekent geen 5 kaart of 8+punten 

De rebids van de openaar zijn: 
o redoublet 

De rebid van de AH is: 

 pas 8+ of anders laagste vierkaart!!  En passen bij 4-3 fit 

   
 1 sa-2 ♣ 

De rebid van de AH is: 

 2♦ ♥ ♠ (om te spelen zwak) 

 2sa (mf niemeijer) transfer kleur tegenpartij 

 3♦ 5-kaart ♥ 

 3♥ 5-kaart ♠ 

 3♠ MF geen stopper 

 3 sa om te spelen stopper 

 
 1 sa-2 ♦ 

De rebid van de AH is: 

 2♥ ♠ (om te spelen zwak) 



 

 

 2sa 5-kaart ♣ kan zwak zijn 

 3♣ (mf niemeijer) transfer kleur tegenpartij 

 3♦ 5-kaart ♥ 

 3♥ 5-kaart ♠ 

 3♠ MF geen stopper 

 3sa om te spelen stopper 

 
 1 sa-2 ♥ 

De rebid van de AH is: 

 2♠ (om te spelen zwak) 

 2sa 5-kaart ♣ kan zwak zijn 

 3♣ 5-kaart ♦ kan zwak zijn 

 3♦ 4-kaart ♠ 

 3♥ 5-kaart ♠ 

 3♠ MF geen stopper 

 3sa om te spelen stopper 

 

 1 sa-2 ♠ 

De rebid van de AH is: 

 2sa 5-kaart ♣ kan zwak zijn 

 3♣ 5-kaart ♦ kan zwak zijn 

 3♦ 5-kaart ♥ 

 3♥ 4-kaart ♥ 

 3♠ MF geen stopper 

 3sa om te spelen stopper 

          

 Reverse Bieden en noodrem 

Reverse bieden doen wij met handen van 15+ punten en een 4-4, 5-4 of 6-5 verdeling. Met de laatste 

verdeling, waarbij vooral de punten in de lange kleuren zitten. Een vrijwillige dubbel sprong geeft 

extreme verdelingen aan zoals minimaal  b.v. 5-5, 6-5, of 7-4. 

Het reverse bod is altijd RF. Echter met een revers bod van 15+ punten met een bijbod van partner 

van 6 punten is veelal bij geen fit de manche te hoog gegrepen. 

Derhalve moet een noodrem worden ingevoerd. Dit is het 2SA-bod van de partner na het reverse bod 

van de openaar. Het biedschema van de noodrem bij reverse bieden luidt als volgt: 

1 - 1   
2 - 2SA (= noodrem) - 3(= verplicht) - de AH bepaalt het eindbod: bij -steun wordt het pas, bij -

steun wordt het drie harten en bij een lange  wordt het 3 schoppen. 
Dit betekent dat direct steunen van één van de kleuren van de openaar na zijn reverse MF is. 
Het door de AH herbieden van zijn eigen kleur is RF. 

B.v. in dit biedverloop: 

 

1 - 1 -        óf     1 - 1 
2 - 2                  2 - 3       In beide gevallen RF. 

Indien de AH een lange hoge kleur heeft en lengte en max. 6 punten, had de AH direct na de opening 

2 in die hoge kleur geboden. 

Wij spelen immers zwak sprong bij bod. 

 

 

 



 

 

 2SA als scrambling (= grabbelen) 

Indien beide tegenstanders hebben geboden en dan een doublet van je partner volgt kan je maximaal 

een punt of 7 hebben. 

Je partner doubleert om een deelscore te bevechten. 

Hier wordt het 2SA-antwoord als scrambling gespeeld. Dit wordt gebruikt om de juiste deelscore te 

bereiken als je geen 5-kaart hebt. 

Voorbeelden van scrambling: 

 

 In onderstaand biedverloop ontkent 2SA een 4-krt ♠ en een 5-krt laag. Het bod betekent 

partner kies je beste lage kleur. 

 

W N O Z 

- - 1♥ Pas 

2♥ Dbl Pas 2SA 

 

 2SA als de tegenstanders volgen 

Na het biedverloop van  1♥ - (1♠) 

        en 1♠ - (2♥) geeft 2SA troefsteun (zonder tussenbieding is dit Jacoby 2SA)   

aan en een inviterende of sterkere hand. 

Het natuurlijke bod 2SA komt niet voor. 

Met 10 punten wordt 1SA geboden en vanaf een mooie 11 punten is 3SA het bod. 



 

 

4 TEGENSPEL 

Hier komen de volgende onderdelen aan de orde: 

 

 Uitkomsten/signalering troefcontract (zie 18.1.1) 
 Uitkomsten/signalering SA (zie 18.1.2) 

 

 Uitkomsten en signalering troefcontract 

4.1.1 Troefcontract 

UITKOMST 

 Uitkomst hoogste partners (vrijwillig) geboden kleur (niet als men aas heeft). 

Uitkomst met aas belooft koning anders uitkomst zoals hieronder. 

 oneven 3-5-9 altijd positief 

 even 2-4 kleur eronder 

 even 8-10 kleur erboven 

 uitkomst 6-7 belooft niets in kleur 

SIGNALEREN 

 oneven 3-5-7-9 altijd positief 

 even 2-4 kleur eronder 

 even 6-8-10 kleur erboven 

 

4.1.2 SA 

Uitkomst 4de van boven. Bij uitkomst rekening houden met bieding (stayman, jacoby, 

niemeijer etc. waarbij geen fit wordt gevonden. 

Verder signalering als hierboven. 

 

 Wij starten tegen SA met “vierde van boven”. 
Dit betekent: dat als men de uitkomstkaart van 11 aftrekt kan zien hoeveel hogere kaarten de SA 

speler nog heeft. 

Als voorbeeld als men start met een 6, dan zijn er nog 5 hogere kaarten (11-6) in het spel als er 2 

hoger dan de 6 in de dummy liggen en zelf heb je er ook 2 dan kan de SA speler er nog maar 1 

hebben hoger als 6. 

 Of met de hoogste van een ononderbroken serie. 
 Indien partner een kleur heeft geboden wordt hiermee gestart. Uitzonderingen kunnen zijn met 

singleton in een 3sa contract.   
 Echter met een binnenserie starten wij wel met de tweede van boven. Zie de volgende 

voorbeelden: ABTx; HBTx; 
 Consequenties van bovenstaande conventies zijn: 

Start met  V of B tegen SA kan een top honneur beloven maar is meestal de hoogste en tegen 

troef altijd de hoogste. 

 

 

 CURRENT COUNT en ALLE SIGNALEN OP EEN RIJ 

Bij het signaleren is het aangeven van de verdeling belangrijker dan het aangeven van plaatjes. Die 

kan je partner meestal zelf wel invullen, gehoord het biedverloop. Current count wordt in de eerste 



 

 

plaats toegepast bij het tegenspelen van SA-contracten, maar is ook bruikbaar bij het tegenspelen van 

troefcontracten. Zie verderop. 

 

De standaard current count betreft de volgende situatie. Je speelt een SA contract tegen. Je partner 

start; je neemt de slag; en speelt de kleur terug en wel op de volgende wijze: 

 

- de hoogste van de overgebleven doubleton en 
- de laagste van een overgebleven 3-kaart 

 
De semi standaard situatie current count bij het tegenspelen van een SA-contract is: 

 

-                  65 
- HB943             V82   Start partner is de 4 (4

e
 van boven). Jij speelt de V. Leider neemt het 

-     AT7           A. Partner komt aan slag, en vervolgt met de H. Jij speelt 8 (= de 
 hoogste van de overgebleven doubleton) 

 

Bij de volgende verdeling speel jij de 2 (= de laagste van de overgebleven 3-kaart). 

 

-                  65 
- HB94                  V832 
-                  AT7 
 

Dus dezelfde wijze van bijgooien als de standaard current count. Partner weet nu dat hij door kan 

trekken en 4 slagen kan oprapen. Had jij de 8 bijgespeeld, had je partner geweten dat je een 3-kaart 

hebt en de leider een 4-kaart en had hij kunnen proberen je aan slag te brengen, teneinde door de 

vork van de leider heen te spelen. 

 

De kans op het weggeven van een slag c.q. blokkades maakt het soms noodzakelijk af te wijken zie 

onderstaande voorbeelden: 

 

-                 65 
- H843               ABT2 
-               V97 
 

Partner start met de 3; jij neemt het A; vervolg met de 2 geeft een slag weg, vervolg met de B 

garandeert  direct 4 slagen. 

 

-                 65 
- H9843              ABT2 
-                 V7 
 

Partner start met de 4; jij neemt het A; vervolg met de 2 levert een blokkade op, dus vervolg met de B 

en je incasseert 5 slagen. 

 

Rangorde van signalen 

 

 1. Current count. Dit distributiesignaal volgt op de uitkomst van de partner en wordt toegepast 
zowel bij een SA contract als een troefcontract van de tegenstander (zie beschrijving hierboven). 
 2. Bij een start van de partner met een A of V geef je een aan- of af signaal, waarbij oneven 
aan is en even af. 
 3. Bij de start met een H van je partner geef je een lavinthal-signaal alleen bij troef!!. Een 
hoge kaart geeft een switch aan naar de hoogst overgebleven kleur en een lage kaart een switch naar 
de laagst overgebleven kleur. 
 4. Hoog-laag een even aantal kaarten aangeeft en laag-hoog een oneven aantal. 
 5. Bij niet bekennen is ons signaal Romeins revolving, dit betekent : 

 Oneven            =    aan in de gespeelde kleur of die kleur wil ik 

 Even-hoog  6-8-10 =   de naast hogere kleur (introefcontract troef overslaan) 



 

 

 Even-laag   2-4      =   de lagere kleur (introefcontract troef overslaan) 

 

 



 

 

5 TIPS m.b.t. het BIEDEN 

 TIP 1:    open 1SA met een imperfecte verdeling als je een herbiedingsprobleem voorziet 
na een kleuropening. 
 

 TIP 2:    open niet preëmptief als je naast je zevenkaart een 4-kaart in een hoge kleur hebt. 
 

 TIP 3:    open met een zwakke 6-5 met de 5-kaart als dat de hoger gelegen kleur is. 
Uitzondering is een zwart tweekleurenspel. 
 

 TIP 4:    tel het aantal honneurs (A tm T) in je lange kleur op bij het aantal kaarten dat je erin 
hebt. Kom je uit op tien of meer, dan is je kleur sterk genoeg om zonder steun bij partner te 
dienen als troefkleur. 
 

 TIP 5:    vraag pas azen als er een troefkleur vaststaat en het zeker is dat alle zijkleuren onder 
controle zijn. Vraag geen azen met een renonce in een zijkleur. 
 

 TIP 6:     als de tegenpartij al in de eerste biedronde in 4 of 4 zit, gebruik 4SA dan om een 

tweekleurenspel te tonen. Dit stelt je in staat om op vijfniveau de beste fit te vinden. Dit kan een /-

spel of een /andere hoge kleurenspel zijn. De partner geeft dus zijn voorkeur, uitgaande van de lage 

kleuren. Indien hij 5 biedt en de 4SA bieder heeft  en een hoge kleur, dan biedt hij 5 en kiest 
de partner opnieuw. 
 

 TIP 7:    speel na een 1SA opening van partner en een sprongvolgbod van de 
rechtertegenstander een doublet als negatief. Na een volgbod zonder sprong is doublet voor straf. 
 

 TIP 8:     het bod in de kleur van de tegenpartij vraagt doorgaans om een dekking voor 3SA. 
Wanneer er twee cue bids beschikbaar zijn toont een bod in de kleur van de tegenpartij echter 
juist een dekking. 
 

 TIP 9:     na een volgbod van partner toont het met sprong bieden van de kleur van de 
tegenpartij een sterk spel met steun voor partners kleur. Het is een sterke invite voor de manche. 
 

 TIP 10:     kies na een informatie doublet van partner het bieden van een hoge 4 kaart 
boven het bieden van een lage kleur. 
 

 TIP 11:     volg af en toe eens op een 4-kaart. Voorwaarden zijn openingskracht en een 
goede kleur en de verdeling dient ongeschikt te zijn voor een informatiedoublet. 
 

 TIP 12:     wanneer je twijfelt tussen wel of niet een volgbod doen, is lengte in de door de 
rechtertegenstander geboden kleur een pluspunt. 
 

 TIP 13:      speel partner op 5-7 punten als hij na een vijandelijke preëmptive zonder 
sprong antwoordt op jouw informatie doublet. 
 

 TIPS m.b.t. het AFSPEL 

 TIP 14:      ga niet blind af op je langste kleur. Het aantal slagen dat je in een kleur kunt 
ontwikkelen en hoeveel tijd je er voor nodig hebt zijn minstens even belangrijke factoren als de 
lengte. 
 

 TIP 15:       overweeg het duiken van een slag als de tegenpartij je zwakste kleur aanvalt 
en ophouden geen slag kost. Er is dan een kans dat de partner van de uitkomer als hij aan slag 
komt niet kan vervolgen in jouw zwakke kleur. 
 



 

 

 TIP 16:       speel van een serie honneurs de laagste kaart voor als je niet wilt dat er 
gedekt wordt. 
 

 TIP 17:       speel ook eens een honneur voor als je niet van plan bent om te snijden. Wie 
weet maakt een tegenspeler de fout om te dekken en lost dat een probleem voor je op. 
 

 TIP 18:      als je twee werkkleuren hebt is het vaak goed om te beginnen met de kleur 
waarin niet gesneden hoeft te worden. 
 

 TIP 19:     een alternatieve manier van snijden is om eerst de hoogste honneur te slaan 
en daarna naar de lagere honneur toe te spelen. Dit kan soms extra maakkansen scheppen. Dan 
neem je de kans Vx mee en is de snit niet meer nodig. 
 

 TIP 20:    tracht je honneurs in de zijkleuren tegen introevers te beschermen als je niet 
alle troeven kunt trekken. Speel naar je honneur terwijl kan worden ingetroefd door de speler die 
vóór de honneur zit. 
 

 TIP 21:    streef alleen introevers na als het extra slagen oplevert. Met genoeg slagen is het 
zaak om zo snel mogelijk troef te trekken. 
 

 TIP 22:     sla met acht kaarten samen eerst een tophonneur alvorens te snijden op de 
vrouw. Zorg er echter wel voor dat je, indien nodig, tweemaal kunt snijden. 
 

 TIP 23:     probeer bij een (te) hoog contract  een zitsel te bedenken, waarbij je een kans 
van slagen hebt. Speel daar vervolgens op. 
 

 TIP 24:     val in een hopeloos contract eens je zwakste kleur aan. Het effect kan 
verrassend zijn. 
 

 TIP 25:     wanneer het dodelijke tegenspel gemakkelijk te vinden lijkt, probeer dan eens 
het effect van het ondergooien van een honneur. 
 

 TIP 26:      probeer als leider de signalen van de tegenspelers te frustreren door niet 
altijd je laagste kaart bij te spelen. 
 

 TIP 27:     wanneer je een bepaalde speler van slag wilt houden kan het goed zijn om de 
ene verliezer in te ruilen voor een andere! 
 

 TIP 28:     stel bij een dreigende introever alles in het werk om de speler die de introever 
kan geven van slag te houden. 
 

 TIP 29:     Let bij een gebrekkige verbinding op de kleine kaarten in je lange kleuren. 
Vaak kunnen die een cruciale entree opleveren. 

 TIPS m.b.t. het TEGENSPEL 

 TIP 30: heb je een lange kleur met een serie honneurs, maar is de kleur door de 
tegenpartij geboden start dan in een SA contract met een kleintje. 
 

 TIP 31: heb je zelf alle punten in het tegenspel overweeg een start met een “kijkaas”, 
ook al is dit het Aas van je lange kleur. Het vervolg van het tegenspel wordt wellicht duidelijk. 
 

 TIP 32: start tegen een troefcontract niet met je singleton als je een “zachte” vaste 
troefslag (VBx, BTxx) hebt. Vermijd de singleton start ook als vrijwel zeker is dat partner nooit 
aan slag komt. 
 



 

 

 TIP 33:  in een troefcontract kan een aansignaal op de uitkomst van het Aas een 
doubleton of de Vrouw aangeven. Ga uit van een doubleton tenzij dat gezien het biedverloop 
onmogelijk is. 
 

 TIP 34: speel tijdig de kaart bij waarvan bekend is dat je hem hebt. 
 

 TIP 35:  schroom niet om een Aas tweemaal te duiken als je denkt dat er een kans is op 
een extra slag. 
 

 TIP 36: bekijk een voorgespeelde honneur met argwaan als je de onderliggende 
honneur zelf hebt. 
 

 TIP 37: als er in de dummy een serie ligt, dek dan pas de laatste van die serie. 
 

 TIP 38:  dek een voorgespeelde honneur niet als je weet dat de leider lang is in de 
betreffende kleur. In dat geval kan er niets bij partner promoveren. 
 

 TIP  39:  gooi bij het tegenspelen nooit alle kaarten van een bepaalde kleur af, tenzij je 
weet dat dit voor de leider geen relevante informatie oplevert. 
 

 TIP 40:  met Aas derde of -vierde in troef is het vaak verstandig om bij het troeftrekken 
het Aas niet direct te nemen. 
 

 TIP 41:  wees in tweede positie voorzichtig met aftroeven, als er een lage kaart wordt 
voorgespeeld. Regelmatig is het beter om niet te troeven. 
 

 TIP 42:  wanneer in de dummy geen lange kleur ligt is passief tegenspel vaak goed. 
Speel dan rustig een kleur door terwijl je weet dat de leider zal troeven. 
 

 TIP  43:  laat partner een hoge kaart van de dummy aftroeven, zelfs als je weet dat de 
leider kan overtroeven. 
 

 TIP  44:  houd bij het afgooien rekening met de lange kleuren van de tegenpartij. Tracht 
in die kleuren gelijke lengte te houden. 
 

 TIP 45: geef in het tegenspel altijd distributie aan als de leider een kleur aanspeelt. De 
partner kan je kaart en die van de leider dan uittellen. 
 

 TIP 46:  kies voor actief tegenspel als er een sterke lange bijkleur in de dummy ligt. 
Raak niet in paniek en bedenk wat je nodig hebt bij partner om het contract down te spelen. Ga 
vervolgens er vanuit dat hij dat heeft. 

 Kleine raadgevingen 

 Een sprongbod in een nieuwe kleur maakt de bieding manche forcing. 
 Een reverse van openaar belooft 15+ punten en is ronde forcing 

 Een sprongbod of reverse van de antwoorder is manche forcing 

 Als de partner niet heeft bijgeboden toont een 1SA herbieding 17-18 punten. 
 Richtlijnen voor het antwoorden op een informatiedoublet: 

 0-8 punten kies een kleur, waarbij hoge kleuren de voorkeur hebben 

 6-9 punten met lengte in de kleur van de tegenpartij is 1SA een optie (geen 4-krt 

in ongeboden hoge kleur) 

 9-11 punten bied een kleur met sprong 

 10-11 punten met een dekking in kleur tegenpartij is 2SA een optie. 

 12+ punten bied een manche of doe een manche forcing bod. 

 Verlaag niet kwetsbaar de vereisten voor een preëmptieve opening. En houd daar als 
partner rekening mee. Als partner gepast heeft kun je ook op wat sterkere handen preëmptief  
bieden. 



 

 

 Doubleer vaker voor straf op voorwaarde dat je troeflengte hebt achter de bieder en je 
partner (enige) kracht heeft getoond. 
 Speel alleen een honneur om te snijden als je blij bent wanneer die honneur gedekt 
wordt. B.v.  VT3  tegenover A95. Je bent namelijk van plan een dubbele snit te nemen. Speel in 
de andere gevallen naar de honneur toe. B.v. A65 tegenover V82 of  AB43  tegenover V652. 
 Als er dankzij het vallen een snitpositie ontstaat, neem die snit dan. Een aftroefsnit is 
doorgaans aantrekkelijker dan een gewone snit. 
 Begin van het speelplan 

 Tel dummy’s punten op bij je eigen punten. 

 Stel vast hoeveel punten er ontbreken. 

 Tracht op basis van het biedverloop in te schatten hoe die ontbrekende punten 

verdeeld zitten. 

 Registreer tijdens het spelen welke plaatjes waar opduiken en tracht op basis 

daarvan te taxeren waar de overige plaatjes zitten. 
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