
Zoals afgesproken doe ik jullie info toekomen m.b.t. de vierde kleur-conventie. Ook zou ik jullie 
een biedverloop aangeven waarbij je via een omweg (vierde kleur) een hand met slem-interesse 
kunt aangeven: 
Zoals beloofd enige info over de vierde kleur. 
Bridgevrienden het laatst behandelde hoofdstuk en het voorgaande is bijzonder geschikt om te 
bestuderen , zelfwerkzaamheid. 
  

Voorbeeld gebruik vierde kleur 
1R    -    1Ha 
1Sc  -     2Kl (vierde kleur) , als vierde kleur bieder heb je volgende hand :   

 Sc     AH76 

            Ha    AHV82 

            Ru    93 

            Kl      82     16HOptn, met 4Sc  18Dptn 

1) Met het bieden van 3 Sc geef je 11 pnt. aan , je bent te sterk.  
2) 4 Sc bied je al vanaf 12 pnt , je bent weer te sterk . 
3) Je gebruikt nu de vierde kleur als forcing bod en steunt later openaars schoppen. Je geeft 

hiermee overwaarde aan en slem-interesse. We noemen dit het ,,omwegprincipe", via een 
omweg steunen geeft overwaarde aan. 

Als bijlage treffen jullie een lesbrief aan rond de vierde kleur. 
Jullie hebben nog enkele zaken tegoed : 

- de spelverdelingen laatste les 

- het aanpakken van het biedbereik van 12 t/m 17 pnt bij openaar. 
  

Groet weer van Henk 
 
DUS 4de kleur wordt gebruikt om 1) nadere info (3k-steun?, stopper ?, verdeling?)  OF  2) 
omwegprincipe (te sterk om onmiddellijk de manche te bieden zonder sleminteresse te tonen) 

 

 
Bridgevrienden , 
 
Nog even terugkomen op het tweede bijbod en nemen volgend biedverloop : 
 
Openaar Bijbieder 
1 Ha  1 Sc 
2 Kl  …. 
We hebben gezien dat openaar 12-17 pnt kan hebben , hij had 3 Kl geboden met 18/19 pnt (want 
partner, met 6+ptn, zou kunnen passen terwijl de manche erin zit). 
Steun in de eerste kleur van de openaar ( na z’n rebid weet je dat hij een 5-krt Ha heeft en je 
steunt hem met een 3-krt. Ha) is eenvoudig aan te geven via het goedkoopste steunbod 2Ha, met 
sprong 3Ha bij een limiet (10-11 pnt) of je biedt de manche 4Ha.  
Heb je steun voor tweede kleur van de openaar dan wordt het moeilijk , je moet naar 3-nivo om 3 
Kl te bieden.  

1) Berry geeft aan dat je dit 3 Kl bod mag doen met 8-11 pnt (merk op dat er 2 Dptn klaar 
liggen), je inviteert maar het is niet forcing, openaar mag passen met 13-14 pnt. Dus let op 
niet al te gemakkelijk je voorkeur eenvoudigweg te geven met een PAS. 

2) Met sterkere handen 12+ptn en steun in de tweede kleur wordt de vierde kleur als forcing 
bod gebruikt . 

Denk maar eens goed na over deze materie , er zijn mensen die deze problematiek omzeilen door 
1 SA te openen met een 5/4/2/2. 
 
Groet Henk 
 


