
Volgbiedingen 

en de antwoorden daarop 

 

Volgbiedingen: enkele kernpunten 
  

A) Volgbiedingen in een kleur 
 

1. volgbieding in een kleur op 1-niveau: 7 tm 17pt en min. 5krt. Meestal zal het 
7/15 pt zijn 

2. volgbieding in een kleur zonder sprong op 2-niveau: 10 tm 17 pt en  min. 5krt 
3. volgbieding in een kleur met sprong op 2/3-nivau: 12 tm 15pt en min. 6krt 

  
Hoe reageer je als je partner een volgbieding zonder sprong in een kleur heeft 
gedaan en er wordt niet tussengeboden? 

 

Noord Oost Zuid West 

1X 1Y pas ? 

  

 kleur partner steunen : 
 zonder sprong: 8/11pt en min. een 3krt 
 kleur partner steunen met sprong: openingskracht en 

min. een 3krt 
  
 zelf een nieuwe kleur noemen : 

 op 1-niveau: 8/11pt en niet forcing 
 op 2- niveau zonder sprong: kracht en rondeforcing 

 op 2- of  3- niveau met sprong: MF 

 sans bieden : 
 zonder sprong: dekking en op 1-niveau 9/11pt en op 2-

niveau 11/13pt 
 met sprong: dekking en openingskracht 

  
 een cue-bid (bod in de kleur van de tegenstander) : 

 kracht en vraagt om je hand verder te beschrijven. Bij een 
dekking in de kleur van de tegenstander zul je vaak een 
sans-bieding doen 



 
Hoe reageer je als je partner een volgbieding zonder sprong in een kleur heeft 
gedaan en er wordt wel tussen geboden ? 

 

West Noord Oost Zuid 

X 1Y Z ? 

 
Z staat voor een willekeurig bod dat Zuid doet zonder sprong 
  

 kleur partner steunen : 
 zonder sprong: 8/11pt en min. een 3krt 
 met sprong: inviterend voor de manche 

 zelf een nieuwe kleur noemen : 
 op 2 niveau zonder sprong: minimaal 10pt, lengte en niet forcing 
 op 2- of 3 niveau met sprong: MF 
  

 sans bieden : 
 zonder sprong: dekking in de door de tegenpartij genoemde kleur(-

en) en 10/12pt 
 met sprong: dekking en openingskracht 

  
B) Volgbieding van een  informatiedoublet en de reacties van partner 

 

Noord Oost Zuid West 

1X Dbl pas ?? 

  
 
Wanneer geef je een informatiedoublet?  
Je geeft een informatiedoublet met onderstaande handen: 

 12 t/m17 pt en 

 kort in de openingskleur 
 je kunt alle overige kleuren verdragen (dus minimaal een 

driekaart). 



 als met een hoge kleur is geopend minimaal een vierkaart in de andere hoge 
kleur 

 als niet met een hoge kleur is geopend minimaal een 4/3 in de hoge kleuren 

NB: deze situatie met 12/15pt doet zich het meeste voor.  

 Iedere 18+pt hand 
 16+ en een goede eigen kleur (min. 6krt) 

  
Hoe reageer je als je partner heeft gevolgd met een informatiedoublet en er 
wordt verder niet tussengeboden? 

 Ik heb geen 4 kaart in een hoge kleur (of eventueel de andere hoge kleur), 
maar wel een dekking in de openingskleur en minimaal 6 pt: 

 6-9 pt: bied 1SA 
 10/11 pt: bied 2SA 
 12/15 pt: bied 3SA 

NB: bij minder dan 6 pt noem je (ook met dekking in de openingskleur) je kleur op 
het laagste niveau (op 1-niveau kan dat al met een 3krt). 
  

 In alle andere situaties geef je punten aan en noem je een kleur (op 1-niveau 

kan dat al met een 3krt). 
 0 tm 7 pt: bied een kleur zonder sprong 
 8 tm 11 pt: bied een kleur met sprong (kan dus gewoon een 4krt 

zijn) 
 12+ pt: bied de kleur van de tegenpartij of als je zeker weet dat je 

steun in de kleur van je partner hebt de manche in die kleur 

  
 

C) Volgbieding in sans 
 
 

Wat bied je met een dekking in de openingskleur en 16/18pt, 19/20pt of nog 
meer punten 

 met 16/18 pt en dekking in de openingskleur, bied je 1SA 

 met 19/20pt en dekking in de openingskleur geef je eerst een 
informatiedoublet en bied daarna in je 2e bieding sans 

 met nog meer punten zou je na je eerdere doublet en dekking 3SA 
kunnen bieden 

 


