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Training District Dordrect: verder bieden na volgbod (theorie)   Dennis Stuurman 

 

Volgbod 

We doen een volgbod om de volgende redenen (in volgorde van prioriteit): 

1. We denken dat we zelf een contract kunnen halen 

2. We willen de tegenstander verhinderen het juiste contract te bereiken of we proberen ze 

eentje te hoog krijgen 

3. om het tegenspel te leiden, uitkomst 

 

Er zijn verschillende soorten volgbiedingen die we kunnen doen: 

a. een gewoon volgbod, zowel op 1-niveau als op 2-niveau 

b. een sprongvolgbod of volgbod met dubbele sprong 

c. een 1SA-volgbod 

d. een cuebid - de kleur van de tegenpartij - al dan niet met sprong 

e. een 2SA-volgbod 

f. een 3SA-volgbod 

Deze training gaat vooral over a. en b., maar over de andere 4 soorten toch een kleine opmerking.  

 

Een 1SA-volgbod is 15-18 met een stop in de openingskleur. Het is verstandig om hierna hetzelfde te 

spelen alsof je zelf 1SA hebt geopend. Stayman en Jacoby dus en alle andere afspraken die je na je 

1SA-opening ook hebt. Ook als de derde hand meebiedt (bijv. 1♥ – 1SA – 2♥) gelden dezelfde 

afspraken als na een tussenbod op de 1SA-opening. 

 

Het cuebid en het 2SA-volgbod worden gebruikt om 2-kleurenspellen aan te geven, met minimaal 

een 5-5 verdeling. Als ‘echt’  heb je ze niet nodig, want met een sterke (gebalanceerde) hand begin je 

met doublet. Conventies als Ghestem of het Michaels cuebid zijn erg populair. 2SA wordt gebruikt 

om de laagste 2 van de overige kleuren aan te geven.  

Na 1♣ of 1♦ is het handig om 2♣/2♦ te gebruiken om 5-5 ♥-♠ aan te geven. Omdat je nog op 2-niveau 

kunt spelen, kan dat vrij licht. Na 1♥/1♠ is 2♥/♠ en 5-5 met de andere hoge kleur en een lage kleur. 

Deze aanpak heet Michaels cuebid. Je kunt ook afspreken dat de lage kleur altijd bekend is.  

 

Het 3SA-volgbod is een dichte lange lage kleur (7+kaart) met een stop in de geopende kleur. Verder 

heb je er niet veel naast, want partner moet weten wanneer hij nog naar slem moet zoeken. Als je 

wel een goede lange lage kleur hebt, maar geen stop, dan volg je de kleur van de tegenpartij op 3-

niveau. Dus (1♥) - 3♥ toont een lange lage kleur en vraagt partner om met een stop in ♥ 3SA te 

bieden. Je hebt dus iets als ♠ 76 ♥ 84 ♦ AHVB974 ♣ A2. 

 

Sprongvolgbod 

Het zwakke sprongvolgbod (ongeveer 6-10 punten) is een goed tactisch wapen. Het komt vaker voor 

dan een intermediate sprongvolgbod (12-15 punten) en het zorgt voor meer druk op het bieden van 

de tegenstanders. Een hand als ♠ A B T 9 7 3 ♥ H 3 ♦ 8 6 ♣ 9 7 5 is een prima zwak sprongvolgbod.  

 

Vergelijk de volgende 2 biedverlopen: 

1. 1♣ - 1♠ - DBL – pas // ? 

2. 1♣ - 2♠ - DBL – pas // ? 
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In biedverloop 1 kan de antwoordende hand vaak makkelijk bieden, zoals een negatief doublet 

geven. Een puntje of 8 kan makkelijk en zelfs het niet hebben van een 4-kaart ♥ hoeft geen groot 

bezwaar te zijn. Ook kan hij makkelijk steunen, met 2♣, 3♣ of 2♠. In biedverloop 2. kan de 

antwoordende hand al veel minder doen. Na DBL moet er op 3-hoogte gespeeld worden en ook een 

nieuwe kleur kan minder snel geboden worden. ♠ 6 5 ♥ 8 7 4 ♦ H V T 8 2 ♣ A B 3 heeft een groot 

probleem.  

En de openaar heeft ook minder ruimte om zijn kaart te omschrijven. Een jump naar 3SA kan 

bijvoorbeeld gedaan worden op 18-19 gebalanceerd of een aardige 14 met redelijke klaverkleur.  

 

Kortom, een zwak sprongvolgbod neemt meer ruimte weg en maakt het de tegenstander moeilijker. 

Met een sterkere hand en een 6-kaart volg je rustig op 1-niveau en bied je daarna nog een keer door.   

 

In principe belooft een zwak sprongvolgbod een redelijke 6-kaart, en minder dan een opening. 

Kwetsbaar moet je wel een zeer goede kleur hebben: ♠ H V T 8 6 2 ♥ 7 4 ♦ A 4 ♣ 8 7 3 is een normale 

zwakke sprong dan. Als het sprongvolgbod naar 3-niveau is, beloof je wat extra verdeling, zoals een 

6-4 verdeling of een 7-kaart.  

Niet-kwetsbaar is dus iets als ♠ V B 9 5 4 3 ♥ 7 4 ♦ H 8 3 ♣ 7 4 een normale zwakke jump naar 2♠.  

Een sprong naar 3-niveau met dubbele sprong – bijv. (1♣) – 3♥ - is vergelijkbaar met een opening op 

3-niveau. Zeker niet-tegen-wel mag dit ook op een 6-kaart als je maar wel een klein beetje extra 

verdeling hebt (niet 6322), dus ♠ 8 2 ♥ H V T 9 5 4 ♦ H 9 6 3 ♣ 4 is dan helemaal niet gek.  

 

Een dubbele sprong en sprong naar 4-hoog is afhankelijk van kwetsbaarheid, maar normaal 

gesproken nog steeds zwak, alleen met meer verdeling. Als je kwetsbaar naar 4-hoog springt, zul je 

verwachten dat het in de buurt van maken komt als partner iets meebrengt:  

♠ 7 2 ♥ A V B T 6 5 4 3 ♦ 8 7 3 ♣ - bijvoorbeeld.  

 

Gewoon volgbod 

Er is een verschil tussen op 1-niveau volgen of op 2-niveau. Als je op 2-niveau volgt en het is fout, 

kost het namelijk 300 punten meer (-800 in plaats van -500). Het risico dat je neemt is dus groter. 

Bovendien heb je als je op 2-niveau volgt een lagere kleur dan de tegenstander en moet jij dus vaker 

een niveautje hoger spelen. Na 1♥ mag je met schoppens vaak 2♠ spelen, maar zul je met klaverens 

over 2♥ al naar 3♣ moeten als daar onze fit ligt. Ook is je volgbod op 2-niveau vaak een lage kleur en 

is de meest waarschijnlijke manche 3SA. Dan moet je wel een goede slagenbron aanleveren, 

aangezien zij zullen uitkomen in de 5-kaart van de openaar (vaak 1-hoog) waar ook nog de entrees bij 

zitten.  

 

Op 1-niveau mag je wel vrij licht volgen, maar het is verstandig om kwetsbaar toch wel iets te 

hebben. De belangrijkste reden om te volgen is dat je zelf iets denkt te kunnen maken. Als maat 

eentje ophoogt moet het niet al kansloos -200 zijn zonder dat de tegenpartij hoeft te doubleren. 

Maar niet-kwetsbaar bieden we ook graag mee om een beetje te storen. Een behoorlijk 5-kaartje is 

dan al voldoende. ♠ H V B 8 7 ♥ 8 7 ♦ 9 8 2 ♣ 5 4 2 is wel een uiterst minimum, maar het kan zeker. 

Houd bij twijfel ook rekening met hoeveel biedruimte je wegneemt. 1♦ stoort een stuk minder dan 

1♠. ♠ H 9 8 4 2 ♥ B 4 2 ♦ V 4 ♣ V 6 4 is geen volgbod. Maar met ♠ T 8 7 4 2 ♥ H V 2 ♦ A 4 2 ♣ A 4 zul je 

ondanks je slechte kleur toch volgen. Je wilt immers zelf spelen.  
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Het maximum van een gewoon volgbod op 1-niveau ligt bij een punt of 16-17. Met meer begin je met 

doublet en bied je later je lange kleur nog eens. Houd er wel rekening mee hoe hoog je nog moet 

bieden. Vergelijk: 

♠ H V T 8 6 ♥ A B 2 ♦ A 4 3 ♣ H 5  met  ♠ A 4 3 ♥ A B 2 ♦ H V T 8 6 ♣ H 5 

 

Noord Oost Zuid West 

(1♣)  DBL  (1♥)  pas 

(2♥)  ?? 

 

Als schoppen je kleur is, mag je nog 2♠ bieden, maar als ♦ dat is, moet je naar 3-niveau. Als je kaart 

daar niet sterk genoeg voor is, kun je beter beginnen met je kleur volgen en daarna alsnog DBL te 

zeggen. Dat toont een maximaal volgbod (iets als 15-17) met interesse om zelf te spelen. Bovendien 

kun je met een 5-kaart laag en 15-18 punten ook vaak 1NT volgen met een stop. 1NT betaalt dan 

vaak beter, bijvoorbeeld 1NT +1 voor +120 tegen 3♦ C voor +110. Als we echter 9 slagen met een 

hoge kleur kunnen halen, is +140 weer beter, dus daarmee doen we liever doublet en dan 2-hoog.  

 

Voorbeeld OOST: ♠ A 4 ♥ A H B 8 4 ♦ 8 7 ♣ H B 9 5 

 

Noord Oost Zuid West 

1♦ ?? 1♠ pas 

2♠ ?? 

Volg rustig eerst 1♥ en doubleer daarna nog om een goed volgbod aan te geven. Dit betekent wel dat 

je een kaart hebt waarmee je zelf nog iets wilt spelen. Je moet hier dus ook een 3♣-bod van maat 

kunnen verdragen, wanneer hij geen ♥-fit heeft.  

 

Met ♠ A 4 ♥ A H B 8 4 ♦ H B 9 5 ♣ 87 volg je een keer met 1♥ en als maat niet steunt en ze zitten in 2♠ 

pas je rustig en neem je je kansen in het tegenspel. Nu nog een keer doublet leidt tot helse 

avonturen op het 3-niveau. Beginnen met doublet betekent dat je nu gedwongen bent alsnog je 

kleur op 3-niveau te introduceren. Dat wordt een stuk gevaarlijker.  

Met ♠ A 4 ♥ A H B 8 4 2 ♦ H B 5 ♣ 8 7 doubleer je eerst en biedt daarna - desnoods op 3-niveau - nog 

je hartens.  

 

 

Hoe verder na een volgbod op 1-niveau 

Omdat het volgbod een zeer ruime range heeft, is verder bieden lastig geworden. Vanaf een punt of 

8 zul je wel bij gaan bieden, omdat je anders te makkelijk een manche mist. Maar als je heel kort 

bent in de gevolgde kleur, hoef je natuurlijk niet te bieden. Als je dan een keer met 26 punten een 

manche mist, hoeft dat nog niet eens slecht te zijn. Wel kun je natuurlijk een eigen kleur bieden als je 

denkt dat dat beter speelt. Dit is echter niet-forcing. De volgbieder is soms simpelweg uitgeboden.  

 

De belangrijkste regel luidt: FIT = STEUNEN. Als je wel fit hebt, wil je dit zo snel mogelijk en zo 

nauwkeurig mogelijk duidelijk maken. Laten we het maar doornemen aan de hand van een paar 

handen. 
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Noord Oost Zuid West 

1♣ 1♥ pas ?? 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

♠ 4 3  ♠ A 4  ♠ 4 3  ♠ A 4  ♠ A 4 3  ♠ 8 4 

♥ H V 5 4 ♥ H V 4  ♥ H V 5 4 ♥ H V 5 4 ♥ H 4  ♥ H 5 4 

♦ 9 8 6 5 4 ♦ H B 5 4 ♦ H 6 5 4 ♦ H B 5 4 ♦ V 9 5 4 ♦ H B 9 5 4 

♣ 7 6  ♣ 7 6 5 2 ♣ 7 5 4  ♣ 7 5 4  ♣ H B 7 5 ♣ A 5 4 

 

Met hand 1. t/m 4. en 6 heb je fit, met 5. niet. Als wij een fit hebben, hebben zij dat vaak ook. De 

tegenpartij zal vaak nog meebieden. Het is dan ook belangrijk om snel duidelijk te maken wat voor 

soort fit we hebben. We kunnen een kaart hebben die veel slagen oplevert als we zelf spelen 

(offense). Dat kan verdeling zijn, zoals bij 1., maar ook punten, zoals bij 2. We proberen in het 

bijbieden na het volgbod direct te vertellen hoe hoog we denken zelf te kunnen spelen. Maar partner 

moet ook weten of hij de tegenstander kan doubleren of niet als zij hoger bieden. Dus is het ook 

belangrijk om te weten hoeveel verdediging je hebt (defense). De belangrijkste regel is wel: FIT = 

STEUNEN 

 

Noord Oost Zuid West 

1♣ 1♥ pas 3♥ 

DBL ?? 

Oost moet nu weten dat West een kaart heeft waarmee 4♥ niet uitgesloten is, maar ook hoeveel 

verdediging West heeft. Als 3♥ geboden kan worden op zowel hand 1, als hand 2, dan gaat er iets 

mis. Soms wordt een goede redding gemist, soms hebben we niet door dat we kunnen doubleren.  

 

Als we niet veel punten hebben, maar wel een goede fit, willen we graag zo snel mogelijk hoog 

bieden. Directe verhogingen met sprong zijn vanaf nu dan ook zwak. Hand 1. is dus een prima 3♥-

bod. Dat zegt alleen maar dat je goede fit hebt – 4+kaart – en weinig tot geen verdediging. Ook 4♥ is 

een zwak bod, maar met nog een extra ♥ ipv een ♣. Een verhoging naar 2♥ is niet meer dan een 

beleefdheidssteuntje met een 3-kaart mee en een paar punten: ♠ A 5 4 ♥ V 5 4 ♦ 9 7 5 4 2 ♣ 5 4.  

 

Met hand 2. hebben we wel fit, maar vooral punten en slechts een 3-kaart mee. Teveel voor 2♥. 

Hiermee beginnen we met het cuebid, hier 2♣. Dat belooft een goede verhoging naar 2♥ of beter. 

Tegenover een maximaal volgbod zie je wel manchekansen. Je zult dus minimaal een punt of 10 

moeten hebben voor 2♣. In 2♣ zitten ook nog andere (sterke) handen, dus het belooft niet altijd fit. 

Dit komt straks aan de orde.  

 

Hand 4. is dezelfde hand, maar dan met een 4-kaart steun. Na een volgbod in een hoge kleur 

gebruiken we het cuebid met sprong – hier 3♣ - om deze hand aan te geven. Dit belooft een 4+kaart 

steun en is inviterend of beter. De volgbieder weet nu ook dat er een 9e troef is en kan beter 

beoordelen of een scherpe manche geboden moet worden. Dit is vooral handig als hij wel wat 

verdeling heeft.  

 

Hand 3. zit er een beetje tussenin. Tegenover een maximaal volgbod kan het nog best een manche 

zijn, maar je wilt eigenlijk ook wel snel veel biedruimte bij de tegenstander wegnemen. Je zult een 
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beetje moeten kiezen tussen 3♥ zwak, 2♥ simpele verhoging, 2♣ goede verhoging of 3♣ goede 4-

kaart verhoging. 3♣ is wat overdreven, 3♥ is onderboden. 2♥ doet ook geen recht aan de hand, dus 

ik zou hiermee met 2♣ beginnen. Veel topparen hebben nog uitgebreidere afspraken zodat ook voor 

deze hand – wel 4-kaart fit, wel wat punten, maar niet echt inviterend – een bod beschikbaar is. Als 

je kwetsbaar bent, kun je ook afspreken dat een sprongverhoging ongeveer zo’n kaart is.  

 

Met hand 5. bieden we 2NT, natuurlijk en inviterend. Ongeveer 13-14 punten. Met iets meer gokken 

we 3NT en hopen we dat partner iets heeft of dat zijn 5-kaart goed genoeg is voor wat slagen. Met 

minder beginnen we met een constructief 1NT-bod.  

 

Met hand 6. bieden we dus ook 2♣. Ga niet eerst 2♦ bieden, want dan mag je straks of 2♠ of 3♣ 

opnieuw raden hoe hoog je mag bieden. Bovendien wil je graag dat 2♦ niet-forcing is. Je wilt 

tenslotte ook bieden op ♠ A 5 4 ♥ 4 ♦ H B 9 5 4 2 ♣ 8 5 4. 2♦ zal dan allicht beter spelen dan 1♥. Met 

fit steun je direct. 

 

Een nieuwe kleur bieden is dus niet-forcing! Je verwacht toch niet dat de volgbieder nog iets doet na 

(1♣) 1♥ (pas) 2♦ // (pas) ?? met ♠ 8 5 4 ♥ A V B 8 4 ♦ T 5 ♣ V 9 6?  

 

In overzicht: 

(1♣) 1♥ (pas) ?? 

1♠ Echt, (4)5+kaart, niet-forcing 

1NT Constructief, (8)9-12 punten, in principe dekking in de openingskleur 

Bied dit niet met een zwakke hand zonder fit om weg te lopen uit 1♥!  

2♣ Cuebid: 

a. 10+ met 3-kaart fit 

b. MF handen met eigen kleur(en) 

c. MF handen zonder stop of fit 

2♦ Echt, (5)6+kaart, niet-forcing 

2♥ Normale verhoging, iets als 6-9(10) punten 

2♠ 6+♠, spreek af hoe sterk: zwak, inviterend (12-13) of MF 

2NT Echt en inviterend, ongeveer 13-14 punten met stop 

3♣ Cuebid met sprong: 4+kaart fit en inviterend 

3♦ 6+♦, spreek af hoe sterk: zwak, invite, MF 

3♥ Preëmptieve verhoging met 4+♥, maximaal punt of 8 en wat verdeling 

3♠ Dubbele sprong = splinter, 4+♥ fit en zeer goede hand, sleminteresse, korte ♠  

3NT  Om te spelen, 15+ of eigen lange kleur met stop 

4♣/♦ Dubbele sprong = splinter, 4+♥ fit en zeer goede hand, sleminteresse, korte ♣ / ♦  

4♥ Preëmptief, partner wordt niet geacht naar slem te bieden. Met goede hand wordt met 2♣ 

(3-kaart fit) of 3♣ (4-kaart fit) begonnen 

 

Het cuebid 

Het cuebid gebruiken we dus voor een goede verhoging met fit. Vanaf een punt of 10, zeg maar. 

Daarnaast zitten in het cuebid nog een type hand. De handen met een eigen kleur, waarmee we 
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forcing willen bieden. Waarmee we niet willen dat partner past dus. Ook op de handen waarmee we 

3NT willen spelen, maar waar we geen stop hebben, zullen we beginnen met het cuebid.  

 

Na het 2♣-bod gaat de volgbieder zijn kaart omschrijven. Met een minimaal volgbod zal hij niet 

boven zijn eigen kleur bieden. Een nieuwe kleur eronder is omschrijvend en hoeft geen overwaarde 

te zijn. Boven zijn kleur is wel overwaarde. Ook 2NT belooft een gezond volgbod (iets als 12-14) en 

een stop. Omdat 2♣ niet per se fit belooft, maar ook sterk kan zijn met eigen kleur of op zoek naar 

een stop voor 3NT, kan de volgbieder niet direct 4-hoog bieden op een 5-kaart.  

 

Als de 3e hand wel meebiedt, dan gelden de steunbiedingen allemaal nog steeds. Met een goede 

hand zonder fit kun je vaak (re)doubleren: punten, maar je weet niet in welke kleur je moet spelen. 

Dat betekent dat het cuebid nu zeker fit is, een betere hand dan een directe verhoging.  

 

Dus: (1♣) – 1♥ - (1♠ / DBL) - ? 

 

(R)DBL   punten zonder fit 

1SA   echt en constructief 

2♣ (het cuebid)  altijd 3-krt fit, 10+ 

2♥/3♣/3♥/4♥   als zonder DBL/1♠ 

 

Zorg er in elk geval voor dat je partner de goede beslissing kan nemen als de tegenpartij opeens heel 

hoog biedt. 

 

Noord Oost Zuid West 

1♣ 1♠ DBL  ?? 

4♥ ?? 

 

Dit is een alledaags biedverloop. West moet met fit nu direct vertellen wat voor soort kaart hij heeft, 

zodat Oost op 4♥ de goede beslissing kan nemen.  

Overigens het biedverloop (1♣) – 1♠ - (DBL) 2♠ // (4♥) pas (pas) 4♠ bestaat niet! Als je een kaart hebt 

waarmee het goed kan zijn om tegen 4♥ te redden, heb je 4+♠ mee nodig. Dan kun je altijd 3♠ of 3♣ 

bieden, zodat Oost kan beslissen of er 4♠ moet worden geboden.  

 

Als zij wat biedruimte wegnemen, verschuiven de grenzen een ietsje: 

(1♣) 1♠ (2♥)  ?? 

 

Je kun nu geen 2♣ meer bieden en 3♣ is geen jump meer. Wel heb je nu 2 cuebids, namelijk 3♣ en 

3♥. Je kunt nu spelen: 

 

DBL punten, zonder fit (vaak dus 5/6♦ en 2♠) 

3♣ 3-kaart fit, invite+ (het laagste cuebid toont 3-kaart fit) 

3♥ 4-kaart fit, invite+ (het hogere cuebid toont 4-kaart fit) 

3♠ preëmptieve verhoging 
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Met een punt of 10-12 kun je niet meer rustig met 2♣ beginnen. Dan moet je dus zelf kiezen of je een 

zware 2♠ biedt, of toch op 3-niveau inviteert.  

Met ♠ H 5 4 ♥ 8 7 2 ♦ V 8 7 2 ♣ A V 4 is 2♠ op zijn plaats, maar met ♠ V 5 4 ♥ 8 2 ♦ H V 8 7 2 ♣ A 5 4 

kun je inviteren voor de manche. De kwaliteit van je punten en je verdeling bepalen dan dus of je 

laag of hoog biedt. 

 

Volgbod op 2-niveau 

Een volgbod op 2-niveau moet sterker zijn dan op 1-niveau. Het risico op gedoubleerd down gaan is 

groter en we hebben vaak een kleur die lager is dan die van hun. Ook hebben we zelf minder ruimte, 

dus is het handig om alleen met goede handen te beginnen. Je kunt ook vaak met aardig sterke 

handen weinig anders dan 2-laag volgen, omdat DBL voor problemen zorgt.  

♠ A B 2 ♥ 8 2 ♦ H 4 ♣ A H B T 8 6 is na 1♠ niets anders dan 2♣. Als je begint met dbl zit je binnen de 

kortste tijd in 4♥, terwijl het 3SA moet zijn.  

 

Een horrorverhaal, uit de 1e divisie viertallen van een paar jaar geleden. 

♠ V7  

♥ HV2  

♦ HB7  

♣ H9832  niemand kwetsbaar en rechts opent 1♠.  

 

In de praktijk werd tegen ons met 2♣ gevolgd. Na 2x pas hield ik open met doublet en mijn maat 

keek aan tegen ♠ 4 ♥ B 7 6 5 ♦ 9 8 3 2 ♣ A B 6 5. Mijn maat liet doublet in onder het motto ‘een 

keertje -180 is niet zo erg’ als het erin zou zitten. Dit was 1100!! Daarom houd ik zelf aan: volgen op 

2-niveau is een ‘opening met een 6-kaart’.  Natuurlijk zijn er ook handen waarmee je volgt op een 

gezonde 5-kaart: ♠ A V 2 ♥ 8 ♦ H 8 4 2 ♣ A V B T 4, maar vaak kun je dan 1SA volgen. En met minder 

heb je al bijna niet genoeg voor een volgbod.  

 

Na een volgbod op 2-niveau is nieuwe kleur ook weer niet-forcing. Steunen naar 3-niveau hoeft niet 

zo heel sterk te zijn. Een niveautje extra wegnemen is vaak een goede tactiek. Als maat 2♣ volgt is 

iets als ♠ A 4 3 ♥ 8 2 ♦ T 8 6 5 4 ♣ V 9 2 al genoeg om er eentje bij te doen.  

Met een goede hand – dat begint bij een puntje of 8/9 – kun je 2NT of het cuebid doen. Het cuebid 

hoeft nu niet per se een 3-kaart fit te zijn, maar is soms ook een invite of beter voor 3NT, zonder dat 

je zelf een stop hebt. Als je een volgbod op 2-niveau als constructief speelt, is het bijbieden vaak een 

kwestie van slagen tellen voor 3NT. 6 slagen in de lage kleur en 3 snelle slagen ernaast is al 3NT.  

 

1♦ - 2♣ en 1♠ - 2♥ zijn volgbiedingen op 2-niveau die wel iets lichter kunnen. 1♦ - 2♣ neemt namelijk 

veel biedruimte weg bij de buren. Ze moeten nu nog voor 2 hoge kleuren op zoek of daar fit in is en 

dat zorgt soms voor problemen. Na 1♠ volg je wat sneller 2♥, omdat je manche een niveau lager is 

(4♥ ten opzichte van 5-laag) als het geen 3NT is.  

 

 

 

 

 


