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Advies Weko 

Een volledig en correct ingevulde systeemkaart is noodzakelijk. De Regeling BSC en HOM geldt voor alle wedstrijden die 
door de NBB worden georganiseerd (Bondscompetities, Bekerwedstrijden, Ruitenboertoernooi e.d.). 

 
Toegestaan 

In de Bondsviertallencompetities (Meesterklasse, en Eerste en Tweede Divisie), zijn HOM en (maximaal drie BSC-
afspraken per paar) toegestaan, mits ze tijdig schriftelijk zijn aangemeld. 

 
Niet toegestaan 

In de Bondsparencompetitie, Bekercompetities en het Ruitenboertoernooi zijn HOM en BSC verboden. 
 
Als je als district, club of als toernooiorganisator HOM en/of BSC wil toestaan  

• Zorg ervoor dat de tegenstanders goed en tijdig worden geïnformeerd. Om die reden kan in viertallentoernooien HOM 
en BSC meestal worden toegestaan; in parentoernooien (relatief weinig spellen per tegenstander) raadt de Weko het 
toestaan van HOM én BSC af. 

• Als je HOM en/of BSC toestaat, adviseert de Weko deze regeling toe te passen.  
 
 
Sluiersignalen 

Aanvullend op de beperkingen in biedsystemen en -conventies hierboven 
genoemd, mogen spelers geen signaleermethoden gebruiken die een 
boodschap of boodschappen bevatten die voor de leider niet te begrijpen zijn 
omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers (oftewel: 
sluiersignalen zijn niet toegestaan). 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Weko op 20 juni 2000 en van 
kracht met ingang van 1 september 2000. 

 
HOM en BSC slaan op de eerste bieding van een paar; dus op een openingsbod of een volgbod. 
Als een psych onderdeel is van de biedafspraken, geldt dat als BSC.



 
1e biedactie Géén HOM of BSC HOM BSC 
1-opening 
(kleur en SA) 

• Minstens 8 punten en:  
- verdeling onbekend, of: 
- minstens één kleur bekend, of: 
- minstens één hoge 4-kaart, of: 
- ontkent hoge 4-kaart, mits: de 1♥/♠ opening 

minstens een 5-kaart in die kleur belooft en de 
1SA-opening staat voor normale SA-verdeling 
met de gangbare kracht.  
  

• Minder dan 8 punten. 
• Zwakker dan openingspas. 
• 5+kaart in onbekende kleur. 
• Openingspas die meer 

kracht belooft dan 1-
opening. 

• Maximaal 2-kaart óf 6+ in 
een (tweede) kleur. 

• Ontkent een 4-kaart in twee 
kleuren, bijvoorbeeld in de 
lage óf hoge kleuren) met 
daarnaast niet-gangbare 1-
openingen in kleur en SA.  

 

2♣/♦ • Sterk en/of zwakker dan 10 punten; in de zwakke 
variant:  

- verdeling onbekend.  
- of een 5+kaart in een bekende kleur.  
- of een 5+kaart in een onbekende hóge kleur. 

Zie ook Volgbod na natuurlijke opening! 

 Een zwakke betekenis 
of variant waarin de 
onbekende 5+kleur 
ook een lage kleur kan 
zijn. 

2♥ t/m 3♠ • Sterk en/of zwakker dan 10 punten; in de zwakke 
variant is minstens één 5+kleur bekend. 

 Belooft (ook) minder 
dan 10 punten zónder 
bekende 5+kleur. 

Zwakke opening • Belooft lengte in minstens één kleur. Een tweede kleur 
is toegestaan. Die mag nog onbekend zijn. Als ook die 
tweede kleur bekend is, mag die kleur niet maximaal 
een 2-kaart zijn of een 6+kaart. 

 Belooft lengte in twee 
kleuren, maar de 
tweede kleur mag ook 
korter zijn dan een 3-
kaart. 

Volgbod na natuurlijke 
1-opening in kleur van 
de tegenpartij 
(ook na 1♣/♦ van 3+) 

• Sterk en/of zwakker dan 13 punten; in de zwakke 
variant is minstens één 5+kleur bekend. De Multi 2♦ 
mag dus niet! 

• Een kleur mag alleen onbekend zijn als de kracht 
minstens 13 punten is. 

 In de zwakke variant 
geen bekende 4+kleur. 
 

Volgbod na 1SA en 
kunstmatige 1-opening 
(ook na 1♣ van 2+) 

• Kracht maakt niet uit; in de zwakke variant wel of 
geen bekende 5+kleur. 
De Multi 2♦ mag dan wél! 

  

Psych is onderdeel van 
biedsysteem/afspraak 

  Is dan BSC. 

• Als HOM/BSC wordt toegestaan, moeten de tegenstanders tijdig worden geïnformeerd, zodat ze hun afspraken kunnen aanpassen. 
• * Een eigen notitie waarop je verdediging staat tegen HOM/BSC en/of de Multi 2♦ mag je raadplegen alsof dat hoort bij de systeemkaart van de 

tegenpartij. 
1/10/2013 Als een afspraak onvoldoende duidelijk is, kan de arbiter die afkeuren, ook als die buiten de HOM/BSC-criteria lijkt te vallen. 


