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De herbieding van de openaar 
 
 
 
Als u hebt geopend met één in een kleur (circa 12-19 punten), en uw partner geeft een antwoord (bijbod), 
moet u proberen met uw tweede beurt (herbieding of rebid genaamd) aan te geven hoe uw spel er uit ziet. 
U kunt: 
 
1. een nieuwe kleur bieden 
2. uw partners kleur steunen 
3. uw eigen kleur herbieden 
4. SA bieden 
 
 

1. Voorbeelden 
 
 
U opent 1♦ en uw partner antwoordt 1♥. Wat is in onderstaande gevallen uw herbieding? 
 
a. b. c. d. e. f. 
♠ H642 ♠ H2 ♠ H2 ♠ H42 ♠ H42 ♠ H2 
♥ H2 ♥ H642 ♥ H2 ♥ H42 ♥ H2 ♥ H2 
♦ H642 ♦ H642 ♦ H98642 ♦ H642 ♦ H8642 ♦ H8642 
♣ A42 ♣ A42 ♣ A42 ♣ A42 ♣ A42 ♣ A642 
 
Antwoorden: 
a. 1♠ b. 2♥ c. 2♦ d. 1SA e. 1SA f. 2♣  
 
 
 
We maken nu uw hand iets sterker. U opent 1♦ en partner antwoordt 1♥. Wat herbiedt u? 
 
g. h. i. j. k. l. 
♠ H642 ♠ H2 ♠ H2 ♠ H42 ♠ H42 ♠ H2 
♥ H2 ♥ H642 ♥ H2 ♥ H42 ♥ H2 ♥ H2 
♦ H642 ♦ H642 ♦ H98642 ♦ H642 ♦ H8642 ♦ H8642 
♣ AH2 ♣ AH2 ♣ AH2 ♣ AH2 ♣ AH2 ♣ AH42 
 
Antwoorden: 
g. 1♠ h. 3♥ i. 3♦ j. ??? k. ??? l. 2♣ 
 
 
Bij j. en k. lijkt u met uw herbieding een onoplosbaar probleem te hebben. Met 1SA toont u nu 12-14 en 
met 2SA 18-19. De oorzaak is eenvoudig aan te wijzen. U had natuurlijk niet met 1♦, maar met 1SA 
moeten openen. Ook bij g. en h. had u 1SA moeten openen, maar hier kunt u nog uit de voeten. Let op dat 
u met hand l. niet 3♣, maar 2♣ herbiedt! Een sprong in een nieuwe kleur is mancheforcing en geeft 18-19 
punten aan. Een herbieding in een lagere kleur hoeft dus niet persé een minimale opening aan te geven. 
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Opnieuw opent u 1♦ en antwoordt partner met 1♥. Wat herbiedt u met de volgende handen? 
 
m. n. o. p. q. 
♠ H642 ♠ H2 ♠ H2 ♠ H42 ♠ H42 
♥ H2 ♥ H642 ♥ H2 ♥ H42 ♥ H2 
♦ H642 ♦ H642 ♦ H9864 ♦ H642 ♦ H8642 
♣ AHV ♣ AHV ♣ AHV2 ♣ AHV ♣ AHV 
 
Antwoorden: 
m. 2SA n. 4♥ o. 3♣ p. 2SA q. 2SA 
 
Bij m. herbiedt u 2SA en geen 1♠ (klinkt zo ‘zwak’), maar vooral geen 2♠ (toont wel 18-19, maar met een 
5-4 verdeling, dus juist een onevenwichtig spel). 
 
 

2. Het één-over-één bijbod  
 
Na een één-over-één biedt de openaar met 12-14 punten zo laag mogelijk: Een kleur zonder sprong of 
1SA. Met 15-17 punten (en geen 1SA-opening) biedt u een getoonde kleur (ofwel door u, ofwel door uw 
partner) op drieniveau, maar een nieuwe kleur zo laag mogelijk. 
Met 18-19 punten biedt u steun voor partners hoge kleur op vierniveau. Met 18-19 punten en een lange 
kleur heeft u al semiforcing geopend, dus dit probleem komt u niet tegen.  
Tenslotte met 18-19 punten en een evenwichtige hand springt u naar 2SA. 
 
Het schema na 
1♦ pas 1♥ pas 
??? 
 
ziet er als volgt uit: 
1♠ = 12-17 punten, vierkaart schoppen en minstens een vierkaart ruiten 
1SA = 12-14 punten, SA-verdeling; geen vierkaarten in harten of schoppen 
2♣ = 12-17 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart ruiten 
2♦ = 12-14 punten, zeskaart ruiten 
2♥ = 12-14 punten, vierkaart harten steun en minstens vierkaart ruiten 
2♠ = 18-19 punten, vierkaart schoppen en minstens vijfkaart ruiten (reverse!) 
2SA = 18-19 punten, SA-verdeling; geen vierkaart harten,  

  eventueel wel vierkaart schoppen mogelijk 
3♣ = 18-19 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart ruiten 
3♦ = 15-17 punten, zeskaart ruiten 
3♥ = 15-17 punten, vierkaart harten en minstens vierkaart ruiten 
4♥ = 18-19 punten, vierkaart harten en minstens vierkaart ruiten 
 
Opmerkingen: 
1) De moderne theorie zegt dat de herbieding van een nieuwe kleur op 1-niveau niet forcing is (in 

bovenstaand voorbeeld mag antwoorder dus passen op 1♠). Vanaf 18 punten springt openaar naar 
2SA met een evenwichtige hand en naar 2♠ met een onevenwichtige hand (belooft minstens vijfkaart 
in de eerst geboden kleur). 

2) Met een sterk eenkleurenspel (18-19 punten) moet openaar improviseren: 3♦ is immers niet forcing. 
Heeft openaar plaatjes in de ongeboden kleuren dan is 3SA het correcte bod. Met een evenwichtige 
hand en 18-19 punten wordt immers 2SA herboden.  

3) Biedt openaar na een één-over-één bijbod reverse op 2-niveau (bijv. 1♦ pas 1♠ pas; 2♥) dan belooft 
hij 16-19 punten en minstens een vijfkaart in de eerst geboden kleur. Deze herbieding is rondeforcing, 
dus antwoorder moet minstens één keer bieden. 
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3. Het twee-over-één bijbod 
 
Na een twee-over-één (toont minstens 10 punten), zijn de mogelijke herbiedingen bijvoorbeeld: 
 
1♥ pas 2♣ pas 
??? 
 
2♦ = 12-17 punten, vierkaart ruiten en minstens vijfkaart harten 
  (rondeforcing: Antwoorder moet nog minstens één bod doen!!) 
2♥ = 12-14 punten, zeskaart harten 
2♠ = 15-19 punten, vierkaart schoppen en minstens vijfkaart harten (reverse!) 
2SA = 12-14 punten, SA-verdeling  
3♣ = 12-14 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart harten 
3♦ = 18-19 punten, vierkaart ruiten en minstens vijfkaart harten  
3♥ = 15-19 punten, zeskaart harten 
4♣ = 15-19 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart harten 
 
Let op het grote bereik van de herbiedingen 3♥ en 4♣. Dit lijkt problemen te geven, maar in de praktijk valt 
dit wel mee. Bedenk dat een hand met een goede zeskaart met 18-19 punten vaak met een semiforcing 
2♥ geopend wordt. De sprongherbieding van 3♥ in bovenstaand voorbeeld is dus meestal een hand met 
15-17 punten of een hand met 18-19 punten en een matige hartenkleur.  
Als antwoorder ‘tegen slem aanzit’ moet hij hier rekening mee houden. 
Over de herbieding van 3SA zijn de meningen verdeeld. Vroeger hanteerde men 18-19 en evenwichtig, 
tegenwoordig wordt vaker als invulling gebruikt: 15-17 punten en een vijfkaart in de hoge kleur. Op deze 
manier hoeft u geen 1SA te openen met een vijfkaart hoog en loopt u toch niet het risico een 5-3 fit te 
missen. Het is uiteraard wel zaak deze nieuwe ideeën eerst goed met uw partner door te nemen. 
 
3.1 Voorbeelden 
 
U opent 1♠ en partner biedt 2♣. Wat is uw herbieding? 
 
a. b. c. d. e. 
♠ AV642 ♠ AV8642 ♠ AHB42 ♠ AH642 ♠ AH642 
♥ H3 ♥ AV42 ♥ 642 ♥ 642 ♥ H102 
♦ AV642 ♦ B3 ♦ 642 ♦ AVB ♦ AB2 
♣ 3 ♣ 3 ♣ A10 ♣ 42 ♣ 42 
 
Antwoorden: 
a. 2♦ b. 2♥ c. 2♠ d. 2♦ e. 3SA 
 
Bij a. is het niet nodig om te springen naar 3♦, want na een twee-over-één is een nieuwe kleur 
rondeforcing.  
Bij b. gaat het aangeven van een tweede kleur voor het herhalen van de zeskaart.  
Bij c. kunt u met al die kleintjes in ruiten en harten beter geen 2SA herbieden, hoewel het patroon er wel 
voor geschikt is.  
Bij d. moet u een beetje improviseren. Met 2♦ geeft u in ieder geval uw vijfkaart schoppen aan en 
bovendien zit de helft van uw punten in de ruitenkleur. Partner zal toch niet meteen naar 5♦ springen?  
Hand e. laat de functie van de 3SA-herbieding goed zien: voor 2SA is de hand te sterk. Speelt u SA als 18-
19 dan is 2♦ (net als bij d.) een alternatief. 
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4. Het 1SA-bijbod 
 
Na bijvoorbeeld  
1♥ pas 1SA pas 
???  
 
zijn de herbiedingen: 
pas = 12-15 punten, evenwichtig, eventueel met vijfkaart harten 
2♣ = 12-17 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart harten 
2♦ = 12-17 punten, vierkaart ruiten en minstens vijfkaart harten 
2♥ = 12-14 punten, zeskaart harten 
2♠ = 16-19 punten, vierkaart schoppen en minstens vijfkaart harten (reverse!) 
2SA = 16-17 punten, SA-verdeling (inviterend) 
3♣ = 18-19 punten, vierkaart klaveren en minstens vijfkaart harten 
3♦ = 18-19 punten, vierkaart ruiten en minstens vijfkaart harten 
3♥ = 15-17 punten, zeskaart harten 
3SA = 18-19 punten, SA-verdeling 
 
 
 
5. Partner steunt openaar 
 
Na een zwak steunbod (6-9 punten, vierkaart mee) is er meestal weinig reden om nog een nieuwe kleur te 
bieden. Als u dat toch doet, is dat met een speciale bedoeling. 
Als er een fit (minstens acht troeven samen) in een hoge kleur gevonden is, dan is een bod zonder sprong 
in een nieuwe kleur weliswaar echt, maar vraagt het specifiek om met steun in die kleur naar de manche in 
de afgesproken hoge kleur te gaan; zo niet dan moet antwoorder afzwaaien op driehoogte in de 
afgesproken hoge kleur. We doen op deze manier dus een poging om een manche te bereiken. 
 
Een zogenaamd 'trial'-bod. Het bod toont 15-17 punten en een drie- of vierkaart in de geboden kleur. Het 
vraagt aan partner om met steun in de trial-kleur de manche te bieden (4♥ of 4♠) of anders ‘af te zwaaien’ 
(in 3♥ of 3♠). 
 
Na:  
1♥ pas 2♥ pas 
???   
 
zijn de herbiedingen: 
pas = 12-14 punten 
2♠ = 15-17 punten, drilboor 
3♣ = 15-17 punten, trialbod 
3♦ = 15-17 punten, trialbod 
3♥ = 15-17 punten, algemene invite 
4♥ = 18-19 punten 
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Een voorbeeld: 
West Oost 
♠ AB53 ♠ HV2 
♥ AH876 ♥ V543 
♦ A2 ♦ 8765 
♣ 95 ♣ 76 
 
West opent 1♥ en oost zegt 2♥. West doet nu met 2♠ een trail. Oost biedt nu 4♠ op basis van de HV mee 
in de trialkleur. Als oost heeft: 
♠ 876 
♥ V543 
♦ HV76 
♣ 76 
zwaait hij af naar 3♥, want de HV van ruiten sluiten niet zo mooi aan als de HV van schoppen.  
 
Als er een fit in een lage kleur gevonden is (antwoorder heeft dan een vierkaart in harten of schoppen 
ontkend!), geeft een bod in een nieuwe kleur overwaarde en dekking in de geboden kleur aan. Het is een 
onderzoek naar 3SA. De antwoorder biedt met dekking in de ongeboden kleuren 2SA (minimum) of 3SA 
(maximum) of keert zonder dekkingen terug naar de afgesproken troefkleur. 
 
Na:  
1♦ pas 2♦ pas 
???  
 
zijn de herbiedingen: 
pas = 12-14 punten 
2♥ = 15-19 punten met hartendekking 
2♠ = 15-19 punten met schoppendekking (en geen hartendekking) 
2SA = 15-17 punten, inviterend (‘evenwichtig’, maar geen 1SA-opening) 
3♣ = 15-19 punten met klaverendekking (en geen dekking in hoge kleuren) 
3♦ = 15-17 punten, algemene invite (onevenwichtig) 
3SA = 18-19 punten, dekking in alle kleuren 
5♦ = 18-19 punten, onevenwichtig (wil geen 3SA spelen) 
 
 
 
5.1 Voorbeelden 
 
In a. t/m c. opent u 1♦ en uw partner antwoordt 2♦, in d. t/m e. opent u 1♠ en krijgt u het bijbod van 2♠ . 
Wat is in onderstaande gevallen uw herbieding? 
 
1♦ pas 2♦ pas  1♠ pas 2♠ pas 
???     ??? 
 
a. b. c. d. e. 
♠ AV   ♠ AV42 ♠ A2 ♠ AV642 ♠ AH642 
♥ 64  ♥ H4 ♥ 64 ♥ V64  ♥ A642 
♦ AH975 ♦ AH975 ♦ HVB753 ♦ A42 ♦ AV2 
♣ H432 ♣ H3  ♣ AH2 ♣ A2 ♣ 3  
 
Antwoorden:  
a. 2♠ b. 3SA c. 3♦ d. 3♥ e. 4♠ 
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6. Het reverse rebid 
 
In lesbrief 1 van blauw wordt er uitgebreid ingegaan op ‘reverse bieden’. Bij de behandeling van de 
herbieding van de openaar kan dit onderwerp echter niet overgeslagen worden. Daarom een paar 
opmerkingen. 
Stel u hebt de volgende kaart: ♠ H642 
 ♥ 543 
 ♦ 543 
 ♣ H64 
 
Uw partner opent 1♥, waarna u natuurlijk 1♠ bijbiedt. Partner herbiedt 2♣ en u geeft met 2♥ voorkeur voor 
harten: een 5-3 fit, want partner heeft in dit biedverloop immers minstens vijf hartens. Bovendien kunt u 
met uw zes puntjes op tweeniveau blijven. 
Veronderstel nu dat uw partner begint met 1♦, u antwoordt 1♠ en hij herbiedt 2♥. Nu wilt u natuurlijk 
voorkeur voor ruiten geven (er zijn zeker acht ruitens samen en slechts zeven hartens), maar hiervoor 
moet u op drieniveau bieden. Wil 3♦ een kans van slagen hebben, dan moet uw partner toch minsten een 
punt of zestien hebben. 
 
Een reversebod van de openaar is op verschillende manieren te definiëren: 

1. Openaar begint op éénhoogte en biedt daarna op tweehoogte (zonder sprong) 
een hogere kleur 

of 2. Openaar biedt bij zijn herbieding een kleur die zijn partner heeft overgeslagen 
 
Een reverse van de openaar geeft minstens 16 punten aan en tenminste een vijfkaart in de eerst geboden 
kleur en een vierkaart in de tweede kleur. 
 
 
 

7. Forcing of niet? 
 
Hier volgen enkele regels. 
 
1. Een nieuwe kleur op driehoogte is mancheforcing 
2. Een sprong in een nieuwe kleur is mancheforcing 
3. Na een één-over-één is een nieuwe kleur op tweeniveau als het geen reverse is niet forcing  

(dus 1♦ - 1♠, 2♣ is niet forcing, 1♦ - 1♠, 2♥ is wel forcing) 
4. Na een twee-over-één is een kleur onder de openingskleur rondeforcing en een kleur boven de 

openingskleur (reverse) zelfs mancheforcing 
 
Enkele voorbeelden: 
 
a. 1♥ 2♦   b. 1♦ 1♥ 
 3♣ = mancheforcing   2♠ = mancheforcing 
 
c. 1♥ 1♠   d. 1♥ 2♣ 
 2♣ = niet forcing    2♦ = rondeforcing 
 
e. 1♥ 2♦   f. 1♥ 2♣ 
 2♠ = mancheforcing   2♦ 2♥ = niet forcing 
     (antwoorder moest na 2♦ nog éénmaal bieden;  
     openaar kan natuurlijk doorbieden na 2♥) 
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Spel 1 
N/- 

♠ H107 
♥ 863 
♦ 72 
♣ A7532 

♠ VB82 
♥ V10 
♦ 9854 
♣ HVB 

 N 
 W O 
 Z 

♠ A9643 
♥ HB4 
♦ B106 
♣ 109 

 ♠ 5 
♥ A9752 
♦ AHV3 
♣ 864 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- pas pas 1♥ 
pas 1SA pas 2♦ 
pas 2♥ pas pas 
pas 
 
Zuid geeft een onevenwichtige hand met minstens vijf hartens en 
minstens vier ruitens aan. Noord geeft natuurlijk voorkeur met 2♥. 
De leider verliest een schoppen, twee hartens en twee klaveren en 
moet verhinderen dat hij ook nog een ruiten verliest. Daarom moet 
hij, na het nemen van de klaverenuitkomst, ♥A spelen en dan 
eerst ♦A, ♦H en ♦3 vertroeven. Zo wordt 2♥ precies gemaakt. 
 

 
Spel 2 
O/NZ 

♠ V10753 
♥ B94 
♦ 7 
♣ V864 

♠ B98 
♥ A852 
♦ V95 
♣ HB5 

 N 
 W O 
 Z 

♠ A62 
♥ H7 
♦ AB10864 
♣ A2 

 ♠ H4 
♥ V1063 
♦ H32 
♣ 10973 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- - 1♦ pas 
1♥ pas 3♦ pas 
3SA pas pas pas 
 
Met zijn evenwichtige hand probeert west 3SA. Noord komt uit met 
schoppen en de leider moet ♠A twee maal ophouden. Vervolgens 
gaat hij met harten naar de hand en neemt de ruitensnit. Noord 
komt niet meer aan slag: 3SA+1. Als in slag één ♠A gespeeld 
wordt, moet zuid ♠H deblokkeren, waarna het contract ineens 
down gaat. 

 
Spel 3 
Z/OW 

♠ AHV103 
♥ V8 
♦ B63 
♣ A75 

♠ 8 
♥ A1074 
♦ HV74 
♣ 6432 

 N 
 W O 
 Z 

♠ 965 
♥ 953 
♦ A952 
♣ VB10 

 ♠ B742 
♥ HB62 
♦ 108 
♣ H98 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- - - pas 
pas 1♠ pas 2♠ 
pas 3♠ pas 4♠ 
pas pas pas 
 
Noord inviteert en met een maximum biedt zuid de manche.  
Er dreigen vijf verliezers, maar de hartenkleur kan gebruikt worden 
om de verliezende klaveren op te ruimen en de derde ruiten kan 
getroefd worden. Neem ♣V in de hand, trek de troeven en speel 
harten. West neemt de tweede harten, maar kan niet verhinderen 
dat de leider via ♣H aan tafel komt. 

 
Spel 4 
W/Allen 

♠ B1086 
♥ V105 
♦ B732 
♣ HB 

♠ A43 
♥ 2 
♦ AV10965 
♣ 764 

 N 
 W O 
 Z 

♠ V752 
♥ AH63 
♦ H 
♣ A1085 

 ♠ H9 
♥ B9874 
♦ 84 
♣ V932 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
pas pas 1♣ pas 
1♦ pas 1♥ pas 
3♦ pas 3SA pas 
pas pas 
 
Na 1♥ toont west zijn inviterende hand met lange kleur, waarna oost 
een opgelegde 3SA biedt.  
De uitkomst van ♥4 wordt in de hand genomen. Er is slechts één 
entree naast de ruitenkleur, en bovendien zijn vijf ruitenslagen al 
voldoende. Neem daarom ♦H over met ♦A en geeft na ♦V een 
ruitenslag af. Zo zijn er precies negen slagen. Een zuinige leider 
die ♦H niet over wil nemen, haalt een slag minder en gaat down. 
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Spel 5 
N/NZ 

♠ 852 
♥ 1086 
♦ VB3 
♣ AH72 

♠ VB109 
♥ A3 
♦ 10754 
♣ 965 

 N 
 W O 
 Z 

♠ 763 
♥ H4 
♦ A862 
♣ V1083 

 ♠ AH4 
♥ VB9752 
♦ H9 
♣ B4 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- pas pas 1♥ 
pas 2♣ pas 2♥ 
pas 3♥ pas 4♥ 
pas pas pas 
 
Na de schoppenuitkomst kan zuid geen troef spelen: er dreigt een 
vierde verliezer in schoppen en één stop is al weggespeeld. 
Daarom eerst ruiten spelen, zodat op de derde ruiten ♠4 weg kan. 
Zo maak je precies 4♥. 

 
Spel 6 
O/OW 

♠ HB863 
♥ V1064 
♦ 4 
♣ 932 

♠ A10752 
♥ A 
♦ AHB3 
♣ H65 

 N 
 W O 
 Z 

♠ 4 
♥ B83 
♦ V1072 
♣ AVB74 

 ♠ V9 
♥ H9752 
♦ 9865 
♣ 108 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- - pas pas 
1♠ pas 2♣ pas 
3♦ pas 4♦ pas 
4SA pas 5♦ pas 
6♦ pas pas pas 
 
De herbieding van 3♦ is mancheforcing (met minstens 5-4 
verdeling). Als oost de ruitenkleur steunt (en daarmee een 
driekaart schoppen ontkent!) gaat west met zijn vele topcontroles 
op slem af. Ondanks het 4-1 troefzitsel, worden alle slagen 
gemakkelijk gehaald (één schoppen laag troeven, één hoog).  
Weet iemand een mooi biedverloop naar 7♦ (7♣ gaat down bij 
een ruitenstart)? 
 

 
Spel 7 
Z/Allen 

♠ 4 
♥ AV7 
♦ HB75 
♣ 108642 

♠ 97632 
♥ 8542 
♦ 9 
♣ AHB 

 N 
 W O 
 Z 

♠ VB1085 
♥ H1063 
♦ 1063 
♣ 9 

 ♠ AH 
♥ B9 
♦ AV842 
♣ V753 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♦ 
pas 3♦ pas 3♠ 
pas 3SA pas pas 
pas 
 
Zuid geeft met 3♠ overwaarde en dekking in schoppen aan (en 
ontkent dekking in harten). Noord biedt hierna 3SA, veel beter dan 
5♦ (of 5♣). 
Na de uitkomst van ♠V genomen te hebben, neemt de leider 
direct de hartensnit. Deze verliest weliswaar, maar OW kunnen 
hooguit drie klaveren meenemen 

 
Spel 8 
W/- 

♠ 106 
♥ AB1073 
♦ 975 
♣ A103 

♠ V974 
♥ 952 
♦ 632 
♣ HV8 

 N 
 W O 
 Z 

♠ AH852 
♥ 6 
♦ AVB 
♣ B752 

 ♠ B3 
♥ HV84 
♦ H1084 
♣ 964 
 

 Biedverloop: 
West Noord Oost Zuid 
pas pas 1♠ pas 
2♠ pas 3♣ pas 
4♠ pas pas pas 
 
Nadat een fit in een hoge kleur gevonden is, kan oost met 3♣ zijn 
hand nader omschrijven. West weet nu dat ♣HV8 prachtig passen 
bij die van oost en biedt daarom 4♠, ook al is hij in punten minimaal 
voor zijn 2♠-bod. Als de handen goed aansluiten zijn lang niet altijd 
25 punten nodig voor een manche. Dat blijkt ook hier: 4♠ kan niet 
down. Verwissel ♣HV echter met ♥HV en 4♠ is kansloos. In dat 
geval zou west echter na het 3♣-bod ijlings in 3♠ afgestopt zijn. 
Natuurlijk kan oost ook 3♠ bieden, maar dan is het voor west veel 
moeilijker om te bekijken op welke grond hij 4♠ moet bieden. 
 

 
 
 


