
① Bieden na partners kleuropening 
 

  
 

West  Oost  Oosthand 
 

 

1 1  ??   H 4 2 

      B 3 2 

      2 

      V 7 6 5 4 3  
 

2 1  ??   H B 4 3 

      4 3 2 

      8 

      A V 5 4 3 
 

3 1  ??   H B 4 3 

      B 2 

      A H B 4 3 

      4 3 
 

4 1  ??   A B 2 

      V B 4 3 

      4 3 

      A B 6 5 
 

5 1  ??   A H 

      4 3 2 

      H V 6 5 2 

      V 4 3 
 

6 1  ??   A V B 10 2 

      H 2 

      A H 3 2 

      4 3 
 
 
Heb je jouw biedingen genoteerd? Op de volgende pagina staan die van mij. 
 
Je haalt het hoogste rendement als jij en jouw partner - onafhankelijk van elkaar - jullie 
biedkaartjes kiezen! 

 
 
 

Mijn biedkaartjes 
 

Tel 1 punt als één van jullie koos voor het juiste bod. 
Tel 3 punten als jullie voor hetzelfde bod kozen. 
Tel 5 punten als datzelfde bod het juiste bod is. 
 
 



 West  Oost  Oosthand 
 

1 1  ??   H 4 2 

      B 3 2 

      2 

      V 7 6 5 4 3  
 
 

Passen mag niet met minstens zes punten. 2 mag evenmin, omdat je met een 
nieuwe kleur op 2-hoogte minstens tien punten belooft. Blijft over: het vuilnisbak-

kenbod van 1SA. Stel dat partner niet met 1 maar met 1 had geopend, dan kun je 
1SA inderdaad zien als een vuilnisvat, omdat je dan ‘alles’ weet over de mogelijke 
kracht (6-9 punten) en niets over de verdeling. Alleen de ontkenning van minstens 4-
ruitens. Er kán een lange kleur bij zitten, maar als dat zo is, heb je geen idee in 
welke kleur dat kan zijn. 
 

Na partners 1-opening geeft 1SA veel meer informatie over de verdeling. In ieder 
geval maximaal een 3-kaart in ruiten, harten en schoppen, dus… minstens een 4-
kaart klaveren! 1SA is het juiste bod. 
 
 

2 1  ??   H B 4 3 

      4 3 2 

      8 

      A V 5 4 3 
 
 

Een bekend dilemma. Wat moet je eerst bieden, de hoge 4-kaart of de lage 5-kaart? 
Met minder dan 10 punten heb je geen probleem, dan mag je immers niet naar het 2-

niveau met een nieuwe kleur. Nu heb je de benodigde kracht wél voor 2. Toch is 
het ’t veiligst om voorrang te geven aan je schoppenkleur.  
 

Bied 1! Stel dat je wél 2 zou bieden, dan ontstaat er een (groot) probleem als je 

partner 12-14 punten heeft mét een 4-kaart schoppen. Hij mag dan na jouw 2 geen 

2 bieden, omdat hij daarmee extra kracht belooft (reverse*). Als partner nu 
noodgedwongen 2SA biedt, mis je de mogelijke schoppenfit. Passen pakt goed uit 
als partner geen 4-kaart schoppen heeft. Maar met een schoppenkwartet bij partner 

zit je hoogstwaarschijnlijk in het verkeerde contract. 1 is het juiste bod. 
 

*Reverse 
 

Je belooft extra kracht als je in je tweede biedbeurt op hoger niveau een nieuwe 
kleur biedt die hoger is dan je eerst geboden kleur. 
 A   B    C   D 
West Oost  West Oost   West Oost  West Oost  

1 1SA  1 2   1 1  1 1SA 

2   2    1SA 2  2 
 

In de biedseries A, B en C belooft het 2-bod extra kracht (reverse). Dat geldt NIET 

voor het 2-bod in biedserie D. Omdat de hartenkleur in biedserie D láger is dan de 
eerst geboden kleur!  

 
 
 



3 1  ??   H B 4 3 

      B 2 

      A H B 4 3 

      4 3 
Nu heb je wél voldoende kracht om je ruitenkleur voorrang te geven. Na partners 

eventuele 2SA-rebid kun je veilig 3 bieden; waarmee je meteen een 

manchegarantie afgeeft door de minstens dertien punten die je met het 3-rebid 

belooft. Ook weet partner dat je ruitenkleur langer is dan je schoppens. 2 is het 
juiste bod. 

 

4 1  ??   A B 2 

      V B 4 3 

      4 3 

      A B 6 5 
 

Als je 5-kaart hoog speelt, kun je meteen 4 uitbieden. Daarmee maak je het jullie 
tegenstanders moeilijker om nog even vervelend te gaan doen met een ruiten-

uitneembod. Je kunt ook 2 bieden, waarmee je partner de ruimte geeft zijn hand 
nader te omschrijven. Hij zóú naast zijn 5-kaart schoppen een 4-kaart harten kunnen 

hebben. Als hij op jouw 2 reageert met 2 heb je meteen een mooi dilemma: moet 
je kiezen voor de 5-3-fit in schoppen of in de 4-4-hartenfit? Antwoord: de 4-4-fit is het 
aantrekkelijkst! Dan heb je namelijk een redelijke kans om mogelijke verliezers op te 
ruimen op de laatste schoppenkaarten van partner. De 5-kaart-hoogspelers mogen 

daarom een punt tellen voor 4 én voor 2. Absoluut afgeraden wordt 2! Partner 

zal dan rekenen op minstens vijf hartenkaarten. Je ontkent met 2 namelijk een 3-
kaart schoppen en een 4-kaart in een lage kleur. Blijft over: minstens een kwintet in 
harten!  
 

Speel je 4-kaart hoog, dan kun je partners schoppenkleur niet steunen en bied je 2, 
je laagste 4-kaart.  
 

2 is het juiste bod.  

5-kaart-hoog-bieders mogen 2 én 4 als juist rekenen. En als de één 4 biedt en 

de ander 2 mag je eveneens 5 punten rekenen! 
 

5 1  ??   A H 

      4 3 2 

      H V 6 5 2 

      V 4 3 

Een berucht probleem als jouw 2-bod 6-9 punten met ruitens belooft. 

Je hebt voldoende kracht voor de manche. Maar waarin? Dat kan 5 zijn, maar ook 

3SA. Met 3 beloof je waarschijnlijk 10-11 punten, wat ook niet klopt met je 
werkelijke kracht. Dus zullen we een kunstgreep moeten uithalen (mooi woord voor 
belazeren ). 

Bied 2 - een nieuwe kleur op 2-hoogte. Daarmee beloof je minstens 10 punten 
zonder maximum. Partner mag niet passen. En wat hij ook biedt in zijn tweede beurt, 
je hebt voldoende kracht om daar zonder gewetensbezwaren creatief mee om te 
gaan. 

Op partners 2SA bied je 3SA, op 3 - een verhoging in jouw kleur…, kun je 5 
bieden omdat 3SA dan toch wat riskant oogt. 

2 is het juiste bod. Als 2 in jullie biedsysteem juist kracht belooft (inverted minors), 

is 2 het juiste bod. 
  



6 1  ??   A V B 10 2 

      H 2 

      A H 3 2 

      4 3 
 

17 punten tegenover een openende partner. De manche is nu al zeker en slem zeker 

niet uitgesloten! Alle reden om rustig te reageren met 1! Daarmee geef je partner 
alle ruimte meer te vertellen over zijn kracht en verdeling. Partner kan springen in 
een kleur of met 2SA. Dan kun je daarna meteen het slemgereedschap van stal 
halen. 
 
In veel partnerships belooft de enkele sprong in een nieuwe kleur minstens een 
sterke 6-kaart. Een kleur die sterk genoeg is om te worden uitgeroepen tot troefkleur. 
Een 5-kaart is daarvoor te kort, en het nadeel van zo’n sprong is dat je daarmee 
partner minder ruimte geeft om zijn verdeling en mogelijke extra kracht te vertellen.  
 

1 is het juiste bod. 
 

 
Wanneer mag je dan wél op partners 1-opening in een kleur springen in een 
nieuwe kleur? Met minstens dertien punten en een sterke 6-kaart. Er zijn zelfs 
topspelers die pas met 17 punten en een sterke 6-kaart springen, waardoor 
die sprong sleminviterend is. 
 

 
 
 
 
 
Jullie score voor het partnerschap 
 
 

0 - 19           Telt niet. Spreek de verschillen door en doe deze test over een 
  week nog eens. 
 
20 - 24 Vier van de zes op dezelfde goede lijn. Stem wel de twee situaties 
  met elkaar af die mis gingen. 
 
25 - 29 Vijf van de zes situaties gingen goed. 
  
30  Jammer van de tijd; deze test was voor jullie overbodig! 


