
9 LESSEN over DE TEGENPARTIJ BIEDT MEE – LES 3 
 
 
 

We hebben gezien dat een storende tegenpartij je af en toe zelfs kan helpen in de bieding. Helaas is dit niet altijd zo 
en het wordt pas echt vervelend als je gedwongen wordt om hoger te bieden dan je van plan was.  

Partner opent met 1 , de tegenpartij volgt met 2   

Het steunen van partner met 2  belooft nog steeds 6-9 punten met ruitensteun. Ook een SA herbieding is vrij 
eenvoudig, met dien verstande dat je voor een bod in SA nu wel een -stopper moet hebben. 2SA belooft 10-11 
punten en 3SA belooft 12-15 punten. Voor het overige zul je heel goede afspraken moeten maken.  
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Wat belooft bijvoorbeeld 2  in deze situatie ? Wat dergelijke biedingen betreft zijn er verschillende stromingen te 
zien.  

A/ 2  belooft een hand van 10 punten of meer (en is dus forcing)  

B/ 2  belooft een hand van 8-11 punten (en is dus niet-forcing)  

Zowel A als B beloven een 5+kaart . Beide methodes werken even goed, zolang men maar met partner hetzelfde 
speelt. Voor ons verdere bieden zullen we uitgaan van B, 8-11 punten met een 5-kaart. 

AV4 HVB65 BT4 62  

Als partner met 1  opent en de tegenpartij volgt met 2  dan zou je met deze hand willen dat je voor methode A had 
gekozen. Je biedt 2  in de wetenschap dat je het goedkoopste en beste bod doet, partner mag immers niet passen. 
Maar ja, we hebben nu eenmaal voor B gekozen en dat betekent dat we nu geen 2  kunnen bieden omdat we 
daarmee maximaal 11 punten beloven en we dus het risico lopen dat partner op dat bod gaat passen. De oplossing is 
eenvoudig. Je geeft een (negatief) doublet en bij je volgende beurt bied je harten. Partner weet nu (althans dat hoop 
je) dat je dus een spel met hartens hebt dat te goed was voor een direct hartenbod en dus minstens 12 punten bevat.  

Opgaven:  
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Wat bied je als zuid met de volgende handen:  

1/ AV54  HT97  632  98  

2/ AVBT3 H42  63   98  

3/ HVBT98 HVT  632  9  

4/ A42  HV53  976  ABT  

5/ AB4  746  V2   AVT98  

6/ 5432   52   AV7  T63  



 

 

 

 

Antwoorden : 
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Wat bied je als zuid met de volgende handen:  

1/ AV54 HT97 632 98  

doublet :negatief. Een negatief doublet op 2-niveau mag vanaf zo'n 8 punten. Het 

belooft in principe de hoge kleuren maar je hoeft niet perse in allebei 4-kaarten te 

hebben. Een doublet kan ook een kaart inleiden die te sterk is voor een 2  of 2  
bod. 

2/ AVBT3 H42 63 98  

2  : 8-11 punten en een 5-kaart  

3/ HVBT98 HVT 632 9  

doublet, dan : als je hiermee 2  biedt ben je een echte puntenteller. Deze fraaie 

11-punter zal tegenover een opening meestal een manche opleveren.  

4/ A42 HV53 976 ABT  

doublet voor een negatief doublet is er geen bovengrens,je wil de hartenfit niet 

missen 

5/ AB4 746 V2 AVT98 

pas (strafpas) : als partner heropent met doublet pas je.  

6/ 5432 852 AV7 T63  

2 /pas : ondanks dat je een te weinig hebt zou ik persoonlijk altijd de troefsteun 
laten horen. Bijkomend voordeel is dat partner weet waarmee hij kan starten als je 

moet verdedigen  
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