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Leuk, Leuker, Bridge!  
 

Les 14 Bieden: na opening partner en tussenbieding tegenpartij 
 
Gratis e-mail bridgecursus voor beginners  

 
Speciaal opgezet voor iedereen die:  

- ingewikkelde spelregels háát, 
- denkt dat een kaartspel helemaal niet leuk is, 

- niet alle kaarten wil onthouden die zijn gespeeld, 
- vooral/ook voor de ontspanning wil spelen, 

- eerder aan een beginnerscursus meedeed, maar het te moeilijk vond, 
- in eigen tempo graag met een leuk spel begint, dat telkens leuker wordt, 

- het bridgevirus graag overdraagt aan andere lieve en leuke mensen, 
- ook graag handvatten krijgt om vervelend gedrag aan de bridgetafel (bridgers 

zijn immers óók mensen) onmiddellijk – én met een lach – te stoppen! 

 
Redactie: Joseph Amiel, Ron Jedema en Rob Stravers (eindredactie) 

 
De cursus startte begin juni 2018 

 Mail voor toezending naar: rob.stravers@upcmail.nl 
 

 Alle lessen staan op: www.bridgeservice.nl (Cursus voor beginners). 
 

 De volledige cursus zal uit ongeveer 18 lessen bestaan.  

 
Cursusstappen tot nu toe 
De eerste slag, speelvolgorde, bekennen, gespeelde kaarten Les 1 

Speeltechniek (zoveel mogelijk slagen winnen) zonder troefkleur Les 2 

Troefkleur, speeltechniek met troefkleur Les 3 

Puntenwaardering per gewonnen slag, ‘maakpremies’ en gewenst contract Les 4 

Verkeersregels voor het bieden, doel van het bieden, vaststelling leider Les 5 

Biedsysteem: kaartwaardering in punten, de 1/-opening Les 6 

Biedsysteem: de 1-opening, openen met meer biedbare kleuren Les 7 

Biedsysteem: 1-opening en reverse bieden Les 8 

Biedsysteem: SA-opening met Transfers Les 9 

Biedsysteem: SA-opening met Stayman Les 10 

Oefening t/m les 10: bieden en spelen Les 10,5 

Biedsysteem: Verdedigend openen en puntentelling (kwetsbaar en (re)doublet) Les 11 

Biedsysteem: 2-opening en slemconventies Les 12 

Biedsysteem: na opening tegenpartij Les 13 

Oefening les 13, Doubletten en Cuebids Les 13,5 

 
T/m les 12 bleven onze tegenstanders muisstil. In les 13 gunden wij hun de eer van 

het eerste woord: de opening, waarna wij ons in het biedverloop mengden met twee 

soorten informatiedoubletten en verschillende volgbiedingen. En in deze 14e les is de 
opening weer aan ons, en proberen onze tegenspelers met doubletten en 

volgbiedingen roet in ons biedeten te gooien. 

mailto:rob.stravers@upcmail.nl
http://www.bridgeservice.nl/
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NIEUW 
 

Je partner opent 1 in een kleur en je rechtertegenstander geeft een doublet. 
 

Dit is een bijzonder plezierige situatie. Je rechtertegenstander geeft 
namelijk met zijn doublet belangrijke informatie, zonder jouw biedruimte 

te beperken. Sterker, dat doublet vergroot zelfs jouw biedpalet omdat je, 
naast alle afgesproken biedingen, nu ook een redoublet kunt plaatsen. 

 
Redoublet: minstens 10 punten en kort in de openingskleur. 

 
Partner noord opent 1

       Doublet, meldt je rechtertegenstander 
 

  Jouw reactie:  Redoublet! 

 
Met deze ideale ‘redoublethand’: 

 H V 8 4 

 8 

 A B 9 8 

 B 9 7 5 

 
De inhoudelijke boodschap van jouw redoublet is: 

‘Lieve partner, ik heb weinig steun in jouw kleur. Omdat ik vooral lengte 
heb in de andere kleuren, én we samen meer punten hebben dan onze 

opponenten, lijkt het mij het aangenaamst om onze tegenstanders te 
laten spelen. En als ze dat dan doen, lijkt het mij een goed plan om hun 

contract dan te voorzien van feestpapier (een strafdoublet).’ 
 

Samengevat: met het redoublet verklaar je de schiettent voor geopend! 
 

   Partner   Jij 

West  Noord Oost  Zuid 
     1  doublet redoublet 

pas  ?? 
 

Noord kan met een gerust hart passen. Ondanks dat jij met je 
redoublet lengte in harten ontkent, is de kans groot dat 1 wordt 

gemaakt; met partner heb je immers de meeste kracht (minstens 
22 punten). Door jouw redoublet komt oost nog aan de beurt. Die 

toont met zijn doublet eveneens weinig harten en dus interesse in 
de overige kleuren. Je kunt er vergif op innemen dat oost niet zal 

passen. Er staat namelijk door jouw redoublet veel op het spel. Als 
je partner zijn 1-contract maakt, geldt dat – door het redoublet – 

als een manchecontract. En voor elke overslag – elke slag meer dan 
zeven – komen daar 200 (kwetsbaar 400) punten bij. 
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Stel nu dat partner noord naast zijn 5-kaart harten een sterke 4-
kaart klaveren of ruiten heeft. Moet hij die dan bieden? 

 
Beslist niet! Noord kan oost de ruimte geven die kleur als eerste te 

bieden. En áls oost dat doet, haalt noord vervolgens de trekker over 
met een (straf)doublet. De situatie is vanaf zuids redoublet zeer 

bedreigend voor OW. En die dreiging zou noord opheffen als hij nu 
2 of 2 biedt. Dat levert beslist dankbare blikken op … van OW . 

Na zuids redoublet zijn alle doubletten van NZ voor straf; ook op 1- 
en 2-niveau. Past zuid of noord na een geboden kleur van oost of 

west, dan heeft hij te weinig in die kleur, en hoopt hij dat zijn 
partner een strafdoublet kan geven.  

 
En als zuid minder heeft dan 10 punten en kort is in partners kleur 

met leuks in de andere drie kleuren? Dan kan hij veilig een rondje 

passen en wachten op het moois dat beslist komen gaat. West mag 
immers niet passen op het doublet van zijn partner. 

 
Aan de clubtafels wordt de redoubletdreiging te weinig uitgebuit. Als 

jij en je partner daar goed mee omgaan, liggen jullie al meteen een 
flink stuk voor. 

 
Verhoging partners kleur 

  Partner   Jij 
West  Noord Oost  Zuid 

     1  doublet 2 

 

Als je met lengte in partners kleur al van plan was 2 te bieden, is 

dat na oosts doublet extra aantrekkelijk. Oost vraagt met zijn 

doublet aan partner west een kleur te bieden. Als jij dan 

‘tussenpookt’ met 3, des te hoger west de gevraagde informatie 

moet geven. Na jouw 2-bod mag west passen, omdat oost 

daardoor ook weer aan bod komt. En veel westspelers passen graag 
met weinig kracht, waardoor oost in het duister tast … 

 
Om de communicatie tussen OW zoveel mogelijk te bemoeilijken, 

mag je een zwakkere hand opwaarderen met een grilliger verdeling 
en harten mee. 

Met iets als:   4 3 

 B 7 6 5 

 9 8 

 V 9 8 7 6 

 
Kun je zonder gewetensbezwaar 2 bieden. 

 
Zelfs als je linkertegenstander al van plan was 2 te bieden (om zijn 

schoppen en kracht aan te geven) kan 2 storend werken. Belooft 

2 dan dezelfde kracht? Heerlijke vraagstukken voor de tegenpartij. 
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Door doublet rechtertegenstander extra mogelijkheden 
In principe kun je ook na een doublet op partners opening hetzelfde bod 

doen als wat je ook zonder doublet zou hebben gedaan. Maar dat 
betekent niet dat je je ogen sluit voor de extra mogelijkheden.  

 
Noord  Oost     Zuid Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 

1    doublet  ??   10 9 8   A V 4 3   4 3 

 V 2    V 9 8 7   A H 

 B 7 6 5   H 2    H V B 9 8 7 

 B 8 7 6   10 8 2  9 4 3 

 
Met zuidhand 1 bied je 2; zonder oosts doublet zou je passen, met als 

nadeel dat west heel goedkoop zijn hoge 4-kaart kan 
bieden.  

 
Met zuidhand 2 had je zonder doublet 1 geboden, je laagste 4-kaart. 

Maar nu je weet dat oost openingskracht heeft, met 

minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren, kan 
(gedoubleerd) tegenspelen veel lucratiever uitpakken. 

Met een redoublet vertel je: ik heb minstens 10 punten, 
ben kort in partners kleur en ik speel het liefst 

gedoubleerd tegen. Als het bieden dan ‘doodloopt’ op 
2, zonder doublet van partner, kun je alsnog zoeken 

naar een eigen contract. 
 

  Met zuidhand 3 mag je oost zelfs dankbaar zijn voor zijn doublet, want 
wat had je anders moeten bieden? Voor 3 ben je te 

sterk, en met 4 passeer je 3SA. Nu kun even 

afwachten met een ‘pas’, omdat je partner in ieder geval 

nog aan de beurt komt. 
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Je partner opent 1 in een kleur en je rechtertegenstander biedt ook een kleur 
 

 Handhaaf zoveel mogelijk de betekenis van je biedingen. 
 

 De kracht van het bijbod 1SA blijft 6-9 punten, maar … 1SA belooft óók opvang 
in de kleur van het tussenbod. Als je géén kleur kunt bieden én de opvang mist 

in de kleur van het tussenbod, zul je met minder dan 10 punten moeten passen.    
 

 Ook de minimumkracht van een nieuwe kleur op 2-hoogte blijft 10 punten en 
belooft minstens een 4-kaart in de nieuwe kleur. 

 

Daar kún je de volgende afspraak aan toevoegen (niet verplicht): 
 

 Als je na partners opening – door het tussenbod – jouw kleur niet op 1-
hoogte kunt bieden, mag je met 8-11 punten en een 5+kaart die kleur op 2-

hoogte bieden. Deze variant heeft een naam: het negative freebid (NFB). 
 

Noord Oost  Zuid 
 1  1  - 2: 10+ met 4+klaveren 

- 2: 8-11 met 5+harten 

Zonder tussenbod kan zuid zijn klaveren niet op 1-hoogte bieden: geen NFB. 

Voor de hartenkleur moet zuid door het tussenbod wél naar 2-hoogte: wel NFB. 

 
Ik kan mij voorstellen dat je moeilijk kunt overzien wat voor jou de beste keus is: wel 

of niet NFB (Negative FreeBid) toevoegen? 
 

Voordeel van géén NFB:  
Kleinere kans op een misverstand: een nieuwe kleur op 2-hoogte belooft ook na 

een tussenbod in alle situaties: 10+ punten en een 4+ in de geboden kleur. 
 

Voordeel van wél NFB: 
Als je met 8-9 punten je 5-kaart – door het tussenbod – niet op 1-hoogte 

kunt bieden, mag je dat op 2-hoogte doen. Met 10-11 punten mag dat ook, 
maar dan heb je ook zonder NFB geen biedprobleem. 
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Geef met de volgende acht zuidhanden jouw bijbod 
 

Partner noord  
     opent 1 

Je rechtertegenstander  
        biedt 1 

         Zuid 
     ?? 

  

 
Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 Zuidhand 4 

 3 2    4 3 2   A B 2   4 3 2 

 H 9 8   V 9 2   H 9 8   H 9 8 2 

 A 7 6 5   4 3 2   8 7 6   A 3 

 9 8 7 6   H B 6 5   H 9 8 6   9 8 7 5    

 
??   ??   ??   ?? 

 
Zuidhand 5 Zuidhand 6 Zuidhand 7 Zuidhand 8 

 3 2    5 4    7 6    H B 3 

 H B 8 7 6   H 2    H 3 2   A B 9 8 2 

 A 2    V 5 4 3   V 5 4 3   A 6 5 

 8 7 6 5   V B 6 5 4   A B 4 3   9 8 

 
??   ??   ??   ?? 

De biedingen   Partner noord  

     opent 1 

Oost: 1 

         Zuid 
     ?? 
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Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 Zuidhand 4 
 3 2    4 3 2   A B 2   4 3 2 

 H 9 8   V 9 2   H 9 8   H 9 8 2 

 A 7 6 5   4 3 2   8 7 6   A 3 

 9 8 7 6   H B 6 5   H 9 8 6   9 8 7 5 

  

2   pas!   2SA   Doublet 

 

 

Zuidhand 1 
Ook zonder het tussenbod van 1 had je 2 geboden. Er is geen reden 

om dat nu niet te doen. 
 

Zuidhand 2 
Zonder het 1-tussenbod had je 1SA geboden. Als je na het tussenbod 

1SA biedt, beloof je daarmee opvang in de geboden schoppenkleur. 
 

Zuidhand 3 
Met opvang in de kleur van oost kun je SA bieden; met 6-9 punten 1SA en 

met 10-11 punten 2SA. Inderdaad, met openingskracht mee bied je 3SA. 
 

Zuidhand 4 

Een lastige. Zonder tussenbod had je 1 geboden. Door het 1-tussenbod 

kan dat niet. Omdat je een hartenfit niet kunt uitsluiten, is het belangrijk 

dat je je hartenvierkaart meldt. En dat kan met het zogenaamde 
‘negatief doublet’.  

 

Negatief doublet 

De verschillende boodschappen die je met het negatief doublet kunt 
overbrengen, zijn veel mooier dan de naam ‘negatief’ doet vermoeden. 

 
Partner   

Noord: Oost: Jij:  Belooft: 

1  1  doublet 4-kaart  en 4-kaart  en 6+ punten 

 

1/  1  doublet 4-kaart  en 6+ punten  

    1  5+kaart  en 6+ punten  

 
1/  1  doublet 4+kaart  en 6+ punten 

 
De beloofde kracht van het negatief doublet op 1-hoogte is: 6+ punten; 

op 2-hoogte 8+ punten.  
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Terug naar zuidhand 4: doublet! Daarmee beloof je een 4+kaart harten. 
Als je partner 1/ opent, waarop jij 1 biedt, weet hij niet of dat een 4-

kaart is of langer. Dankzij het 1-tussenbod kun je duidelijkheid 

scheppen:  

 met doublet, minstens een 4-kaart harten;  
 met 2, minstens een 5-kaart harten. 

   

Partner noord  

     opent 1 

    Oost: 1 

         Zuid 
     ?? 

Zuidhand 5 Zuidhand 6 Zuidhand 7 Zuidhand 8 

 3 2    5 4    7 6    H B 3 

 H B 8 7 6   H 2    H 3 2   A B 9 8 2 

 A 2    V 5 4 3   V 5 4 3   A 6 5 

 8 7 6 5   V B 6 5 4   A B 4 3   9 8 

 
2   2   3   Doublet 

 
Zuidhand 5 

Zonder NFB: doublet: 6+ punten met 4+kaart harten. 
 

Met NFB: 2: 8-11 punten met 5+kaart harten. 

Met NFB kun je dus kiezen tussen doublet en 2. 2 geeft partner 

de meeste duidelijkheid: door de 5+ in harten kan openaar al met 
een 3-kaart mee steunen; door je puntenmaximum van 11, mag 

partner met minimale openingskracht passen. 

 
Zuidhand 6 

1SA belooft opvang in de tussengeboden kleur; dat valt dus af.  
2 belooft een 4+kaart klaveren en minstens 10 punten; dat valt dus ook 

af. Blijft over het steunen van partners openingskleur. 
 

Zuidhand 7 
Met 3 omschrijf je in een klap je kracht (10-11) en verdeling (een 

4+kaart ruiten mee. Met 12-14 punten en een SA-verdeling kan openaar 
met een gerust hart passen. 

 
Zuidhand 8 

Zonder NFB: 2, daarmee beloof je 10+ met een 5+kaart harten. 

  

Met NFB: géén 2! Je hebt wel een 5-kaart harten, maar je belooft ook 

maximaal 11 punten. Openaar mag dan passen. Dat risico neem je niet 

met jouw 13 punten. Kies daarom met NFB in je biedpakket voor 

‘doublet’. Het doublet kent geen maximum.  
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Je partner opent 1 in een kleur en je rechtertegenstander biedt 1SA 
Het 1SA-volgbod belooft in de regel 15-17 punten, een SA-verdeling én opvang 

in de openingskleur van je partner. 
 

Dat klinkt best dreigend. Extra nadeel is dat de kracht achter de plaatjes van 
partner zit.   

Partner  
 A V 2 

 H B 4 

    1SA-bieder 

     H B 3 

     A V 10 

Partner en de 1SA-bieder delen de punten in de rode kleuren gelijk (ieder 10). 
Maar de waarde van partners rode plaatjes stelt weinig voor; alleen A staat 

voor een zekere slag . 

 
Maar ook in een situatie als deze is angst een slechte raadgever.  

 
Met 6-7 punten en voldoende steun in partners kleur, mag je die kleur gewoon 

verhogen. Met steun in partners kleur en 8-9 punten wordt het een ander 
verhaal: dan zal 1SA tegenspelen vaak leuker zijn, vooral als de 1SA-bieder 

kwetsbaar is. Min twee is dan al goed voor +200 voor jou.  
 

En met 10-12 punten, samen dus minstens 22 punten, kan een (straf)doublet 
heilzaam werken.  

 

Onthoud: een doublet op een SA-bod is voor straf! 

 

Lijken je tegenstanders te eindigen in een voor hen gezonde kleur, dan kun je 
met 8-9 punten en steun in je partners openingskleur zijn kleur bieden. Maar 

wees voorzichtig als je kwetsbaar bent; houd er rekening mee dat de SA-bieder 
wel opvang in de kleur belooft van jouw partner. 

 
Je partner opent 1SA en je rechtertegenstander geeft een doublet 

 

Gebruikelijk is dat een doublet op een 1SA-opening dezelfde kracht en 
verdeling belooft als onze partner: 15-17 met SA-verdeling. 

 
Als dat het geval is, weten jij en je linkertegenstander vrij nauwkeurig 

hoe de kracht tussen beide partijen is verdeeld.  

 
Met 7-9 punten heb je met partner de meerderheid van de punten. Je 

kunt dan kiezen tussen gedoubleerd spelen of – als je kwetsbaar bent en 
een manchecontract in harten of schoppen wel ziet zitten – gaan voor de 

manche. 
Met zijn verdeelde kracht en jouw 8+ punten zal gedoubleerd spelen het 

meest opleveren.  
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Wil je graag gedoubleerd tegenspelen, dan plaats je nu een redoublet. 
Daarmee verhef je het 1SA-bod van je partner al meteen tot een 

manchecontract.  
De SA-doubleerder en diens partner proberen dan waarschijnlijk te 

vluchten in een kleurcontract. Jij en je partner kunnen na jouw 
redoublet in alle rust schieten (doubleren) op alles wat beweegt. 

Doubleert je partner niet, en ben jij ook kort in een geboden kleur, 
dan doubleer je niet, maar probeer je zelf een contract te vinden. 

 
Heb je een zwakke hand: 0 – 3 punten, dan zal je linkertegenstander 

wat meer ontspanning voelen en graag een gedoubleerde confrontatie 
aangaan. 

 

Om die reden vervallen, na partners gedoubleerde SA-opening, Stayman 
en Transfers. Alles wat jij nu op 2-hoogte biedt, belooft lengte in jouw 

geboden kleur met te weinig kracht voor een manchecontract. SA-openaar 
moet daarop passen. Voordeel is dat je door het opheffen van Stayman en 

Transfers ook kunt ‘vluchten’ naar een 2- of 2-contract. 

 

Met nul punten en een 4-3-3-3-verdeling zie je de bui al hangen. Je linker 
tegenstander wil beslist 1SA gedoubleerd tegenspelen. Bied dan – zonder 

ook maar iets van angst uit te stralen – die 4-kaart! Grote kans dat de 
tegenspeler die daar kort in is, dan toch liever zijn kleur biedt. En ook dan 

moet de SA-openaar zich beheersen en niet jouw kleur nog even gaan 
verhogen als hij toevallig een 4- of 5-kaart meeneemt. 

 
Met 4-6 punten is de kracht gelijk verdeeld; dan is er geen noodzaak om 

een kleur te bieden. Een 6-kaart bied je altijd, als je te zwak bent voor 
gedoubleerd tegenspelen.  

 

En als de doubleerder iets anders belooft dan 15-17 met een SA-
verdeling? 

Er zijn ook heel andere afspraken mogelijk, die vooral storend zijn 
bedoeld. 

Een doublet kan namelijk ook zwak zijn, met:  
 minstens een 4-kaart in de beide hoge kleuren;  

 een 6-kaart in een onbekende kleur;  
 of lengte in beide lage kleuren. 

 
Hoe moet je daarmee omgaan als onervaren bridger? 

 
Mijn advies: handhaaf Stayman en Transfers wél als het doublet geen SA-

verdeling met 15-17 belooft. En open met minstens 8 punten de 
schiettent met een redoublet. Dat zal ze leren! 
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Partner opent 1SA en je rechtertegenstander biedt een kleur 
o Stayman en Transfers vervallen. 

o Jouw bod in een kleur op 2-hoogte: zwak en lengte in die kleur (eindbod). 
o Doublet: straf! Met partner heb je samen 22+ punten en je hebt iets leuks 

in de vijandelijke kleur (AHB, HV10x of iets dergelijks). 
o Hoge kleur op 3-hoogte: 5-kaart en mancheforcing. 

o Verhoging kleur van de tegenpartij: vraagt naar 4-kaart in (andere) hoge 
kleur. 

o 2- of 3SA: 8-9 c.q. 10+ punten en een goede opvang in de kleur van de 
tegenpartij. 

 
We gaan oefenen 

  

Korte samenvatting van de negatief doublet afspraken 

 

Partner Tussenbod Biedactie Boodschap 

 
1 

 
1 

 
doublet: 

 
1/ 

 
6+ ptn. met 4-kaart +

 
ontkent 4-kaart in andere hoge kleur 

 

 
1/1

 

 
1 

 
doublet: 

 
1 

 
6+ ptn. met precies 4-kaart  

 
6+ ptn, met 5+kaart 

 

 

1/1 

 

1 

 

Als je geen NFB speelt: 
Doublet: 6+ punten met 4+kaart  

 
2: 10+ punten met 5+kaart   

 

Als je ook NFB speelt: 
Met 4-kaart  en 6+ punten: doublet 

 
Met 5+kaart  en 8-11 punten: 2(NFB)

 
Met 5+kaart  en 6-7 óf 12+ punten: 

doublet 
 

Met een 5+kaart  en 8-11 punten kun je 

dus kiezen tussen doublet en 2. De 

voorkeur gaat dan uit naar het bod dat je 
kracht en hartenlengte het duidelijkst 

overbrengt: 2 

 

NFB (Negative Freebid): nieuwe kleur door tussenbod op 2-hoogte: 5+kaart 

met 8-11 punten. Speel je geen NFB: dan altijd 4+kaart met 10+ punten. 
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Biedoefeningen 
Spel 1 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   3 2 

 H 5 4 3 

 A 7 6 5 

 8 7 6 

 
Spel 2 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   7 3 2 

 V 4 3 

 V 2 

 A 7 6 5 4 

 
Spel 3 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   H 7 3 2 

 H 5 4 3 

 6 5 

 8 7 6 

 
Spel 4 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   A B 4 3 

 5 4 3 

 V 7 6 5 

 8 7 

 

Spel 5 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   A B 7 6 2 

 4 3 

 A 7 5 

 8 7 6 

 

Spel 6 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   H V 5 4 

 H 5  

 A V 6 5 

 8 7 6 

 

Spel 7 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1SA  doublet ??   3 2 

 4 3 

 7 6 5 

 9 8 7 6 4 2 

 

Spel 8 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1SA  doublet ??   H 4 

 V 5 4 3 

 B 7 6 5 

 V 7 6 
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Spel 9 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  doublet ??   H V 3 2 

 H 5 4 3 

 5 2 

 A 7 6 

 

Spel 10 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  doublet ??   3 2 

 H V 3 

 A H B 7 6 

 8 7 6 

 

Spel 11 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1SA  ??   V 3 2 

 H 5 

 9 6 5 

 H V B 10 2 

 

Spel 12 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   3 2 

 4 3 

 A 7 6 5 

 H 7 6 5 4 

 

Spel 13 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  2  ??   H B 9 2 

 H 5 4 3 

 6 5 

 8 7 6 

 
Spel 14 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  2  ??   H B 3 2 

 H 5 4 3 

 8 7 6 

 H 6 

 
Spel 15 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  2  ??   H B 9 8 

 7 3 

 A V 6 5 

 8 7 6 

 
Spel 16 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  doublet ??   V 2 

 H 5 4 3 

 B 10 9 5 

 8 7 6 
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Spel 17 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   7 3 2 

 V 10 9 8 7 

 9 2 

 A 7 6 

 

Spel 18 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   2 

 V B 10 8 7 

 H V 2 

 A B 6 5 

 

Spel 19 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   7 3 2 

 A 4 3 

 V 2 

 V 7 6 5 4 

 

Spel 20 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   7 3 

 A 4 3 

 H V 5 4 3 

 A 7 6 

 

 Op de volgende pagina begin ik met mijn biedingen. 
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Mijn biedingen 
 

Spel 1 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   3 2 

 H 5 4 3 

 A 7 6 5 

 8 7 6 

Doublet 
Dat is het negatief doublet. Zuid belooft daarmee 6+ met minstens een 4-

kaart harten. Dat betekent dat als noord in zijn tweede beurt 2 biedt, dat 

niet geldt als een nieuwe kleur.  

Noord biedt na zuids doublet met 2 dus ook niet reverse! Hij 

belooft een 4-kaart harten met 12-16 punten. Met 8-9 punten 

vraagt zuid met 3 aan noord om met 15-16 punten de manche uit 

te bieden.  

Met een 4-kaart harten en 18-19 punten biedt noord 4. En bij 

twijfel tussen 2 en 4 … inderdaad: 3. 

 

Spel 2 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   7 3 2 

 V 4 3 

 V 2 

 A 7 6 5 4 

Pas 

Zonder tussenbod had je met deze zuidhand 1SA geboden, het 
‘vuilnisbakkenbod’. Als je rechtertegenstander een kleur tussenbiedt, 

belooft jouw 1SA-bod echter opvang in die kleur. Dat heb je niet, 
waardoor 1SA afvalt.  

 
Ook voor de NFB-aanhangers belooft 2 minstens een 4-kaart 

klaveren met minstens 10 punten. Want ook zonder oosts tussenbod 
kun je je klaverenkleur niet op 1-hoogte bieden.  

 

 

Spel 3 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   H 7 3 2 

 H 5 4 3 

 6 5 

 8 7 6 

Doublet 
Ook nu lift je mee op het tussenbod. Met doublet beloof je in één klap: 

minstens 6 punten met twee hoge 4-kaarten.  

Zonder het 1-tussenbod had je 1 geboden. Dat zegt dan nog 

niets over je schoppenkwartet. Na het 1-tussenbod ontken je een 

4-kaart in de andere hoge kleur met het bijbod van 1 of 1. 
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Spel 4 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   A B 4 3 

 5 4 3 

 V 7 6 5 

 8 7 

Doublet 

Minstens 6 punten en precies een 4-kaart schoppen.  
Met 5+ in schoppen had je 1 geboden. 

 

Spel 5 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   A B 7 6 2 

 4 3 

 A 7 5 

 8 7 6 

1 

Minstens 6 punten met 5+kaart schoppen. 
 

Spel 6 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   H V 5 4 

 H 5  

 A V 6 5 

 8 7 6 

Doublet 
Minstens 6 punten met 4-kaart schoppen. 

Ook met voldoende kracht voor de manche kun je rustig opbouwen. 
 

Spel 7 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1SA  doublet ??   3 2 

 4 3 

 7 6 5 

 9 8 7 6 4 2 

2 

Oost belooft net zoveel kracht als partner. Jij wist al na partners opening 

dat OW samen de meeste punten hebben. En tegenstander west weet dat 
ook. Die zal graag 1SA gedoubleerd tegenspelen en dus passen.  

Jij neemt in een SA-contract geen slag mee, maar in een klaverencontract 
zeer waarschijnlijk minstens drie klaverenslagen. Daarom bied je – 

ondanks je nulpunter – 2. Na een doublet vervallen Stayman en 

Transfers, partner moet dus passen. Grote kans dat OW eieren voor hun 

geld kiezen en zelf gaan bieden/spelen. En dat voelt dan heel goed! 
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Wil je voor heel even de anekdotische bridgewereld binnenstormen? 

Onthoud dan dat een hand met nul punten en die geen enkele kaart hoger dan 
een negen bevat ‘Yarborough’ heet, naar de naam van de Engelse lord 

Yarborough, die in de negentiende eeuw leefde. In zijn Londense bridgeclub 
organiseerde deze aristocraat een heel speciale sweepstake. Iedereen die de 

club bezocht en aan de sweepstake meedeed, moest voor elk spel bij 
Yarborough een pond inleggen. Kreeg deze speler een hand gedeeld waarin 

geen enkele honneur zat (dus ook geen 10), dan kon hij duizend pond 

opstrijken. Aanlokkelijk was het wel voor de gokker, maar de algehele winst was 
uiteindelijk voor de slimme lord, die, volgens The Official Encyclopedia of Bridge, 

uitgerekend had dat een dergelijke hand slechts één keer op 1.827 voorkwam. 

 

 

Spel 8 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1SA  doublet ??   H 4 

 V 5 4 3 

 B 7 6 5 

 V 7 6 

Pas 

Nu zijn de rollen omgedraaid, met samen 23-25 punten mag je rekenen 
op (gedoubleerde) overslagen. Rustig kijken naar wat er gebeurt. Een 

harten- of ruitencontract voorzie je van een (straf)doublet. Na partners 
1SA-opening zijn alle doubletten voor straf. 

 

Spel 9 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  doublet ??   H V 3 2 

 H 5 4 3 

 5 2 

 A 7 6 

Redoublet 

Kort in partners openingskleur en minstens 10 punten; dat vertel je met 
het redoublet. De bijbehorende boodschap is duidelijk: ‘Partner, wij 

hebben samen de meeste punten. Ik voel veel voor gedoubleerd 

tegenspelen. Geef een strafdoublet als ze een kleur bieden waar jij iets 
moois in hebt.’ 

 

Spel 10 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  doublet ??   3 2 

 H V 3 

 A H B 7 6 

 8 7 6 

4 

Grote kans dat OW een schoppenfit hebben; en jij hebt met partner zeker 
een hartenfit. Met je 13 punten geef je meteen duidelijkheid. Ondeugende 

zuidspelers bieden 1, om OW uit een schoppencontract te houden. Na 

een doublet – of schoppenbod van partner (!) – bieden ze dan 4. 
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Spel 11 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1SA  ??   V 3 2 

 H 5 

 9 6 5 

 H V B 10 2 

Doublet 

Als je tegenstanders een gegrilde entrecote aanbieden, schuif jij geen 
dooie mus in de oven. 1SA is een heerlijk contract om gedoubleerd tegen 

te spelen. Je verheugt je nu al op je klaverenuitkomst. Na A (voor 

partner of oost) pak je al meteen vier slagen op zodra je weer aan slag 

komt. 
 

Spel 12 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   3 2 

 4 3 

 A 7 6 5 

 H 7 6 5 4 

Doublet 
Nu belooft je doublet geen 4-kaart harten, met minstens drie of vier 

harten mee zou je met deze kracht immers 2 bieden. Je ontkent met je 

doublet ook schoppenopvang, want dan had je 1SA geboden. Dus moet je 

doublet wel lengte beloven in de lage kleuren.  
Als noord dan zelf opvang in schoppen heeft, kan hij veilig 1SA bieden; 

zonder schoppenopvang en een lage 4-kaart mee biedt hij 2/.  

 

Spel 13 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  2  ??   H B 9 2 

 H 5 4 3 

 6 5 

 8 7 6 

Doublet 
Na partners 1SA-opening is elk doublet voor straf; flodderbodjes straf je 

genadeloos af met een doublet. 
 

Spel 14 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  2  ??   H B 3 2 

 H 5 4 3 

 8 7 6 

 H 6 

3 

Je hebt voldoende punten om 2 te doubleren; maar je hebt niet bepaald 

veel tegen in de ruitenkleur. Met jouw 10 punten staat een 
manchecontract vrijwel vast, zeker met een hoge 4-kaart bij partner. 

Stayman vervalt na een tussenbod. Dat betekent: improviseren! 
Verhoog de kleur van de tegenpartij. Daar moet wel een speciale 

boodschap aanhangen. Want met ruiten tegen had je wel gedoubleerd. 
Met een bod in de vijandelijke kleur vraag je naar partners hoge 4-kaart. 
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Partners 3 of 3bod verhef je onmiddellijk tot manchecontract. 

 

Spel 15 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1SA  2  ??   H B 9 8 

 7 3 

 A V 6 5 

 8 7 6 

3 

3 in de hoge kleur van de tegenpartij belooft een 4-kaart in de andere 

hoge kleur met voldoende kracht voor de manche.  
Met een 4-kaart schoppen mee biedt noord 4. Zonder 4-kaart schoppen, 

maar met opvang in harten, biedt hij 3SA. Zonder hartenopvang en met 
een 3-kaart schoppen kan noord 3 bieden. Zuid kan dan – met 

hartenopvang naast zijn 4-kaart schoppen – kiezen voor 3SA.  
 

 

Spel 16 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1SA  doublet ??   V 2 

 H 5 4 3 

 B 10 9 5 

 8 7 6 

Pas 

Met samen 21-23 punten wacht je – inwendig sardonisch glimlachend – 
met genoegen af wat er gaat gebeuren. Inwendig, omdat je alleen met 

biedkaarten je gevoelens mag uiten.  
 

 

Spel 17 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 
    1  1  ??   7 3 2 

 V 10 9 8 7 

 9 2 

 A 7 6 

Doublet 

Met doublet beloof je 6+ punten met 4+kaart harten. 
 

Als je ook NFB speelt, belooft 2 een 5+kaart harten met 8-11 punten. 

Daar is deze 6-puntenhand te zwak voor. Daarom kies je ook als NFB-

aanhanger voor doublet. 
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Spel 18 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   2 

 V B 10 8 7 

 H V 2 

 A B 6 5 

2 / Doublet 

 
Zonder NFB:  

beloof je met -doublet: 6+ punten met een 4+kaart harten 
-2: 10+ punten met een 5+kaart harten  

 
Dan geef je met 2 het scherpste beeld van jouw 

verdeling en kracht.  
 

Met NFB:  
mag je géén 2 bieden. De kracht van deze hand is voor het NFB te 

sterk! Op 2 mag openaar immers passen met minimum 

openingskracht, en dat wil je niet met samen minstens 25 punten.  

 
 

Spel 19 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   7 3 2 

 A 4 3 

 V 2 

 V 7 6 5 4 

Pas 
Zonder oosts tussenbod had je 1SA geboden. Na het tussenbod van 1 

beloof je met 1SA opvang in schoppen. Dat heb je niet, dus is zwijgen 
goud. 

 
Voor 2 is je hand te zwak; daarmee beloof je minstens 10 punten. 

 
En met NFB in je biedarsenaal?  

Dan pas je eveneens, want de boodschap 8-11 punten met minstens 

een 5-kaart in je geboden kleur, geldt alleen voor een kleur die je 
zónder tussenbod op 1-hoogte had kunnen bieden! 
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Spel 20 West  Noord Oost  Zuid  Zuidhand 

    1  1  ??   7 3 

 A 4 3 

 H V 5 4 3 

 A 7 6 

2 

Doublet valt af, omdat je daarmee een 4+kaart harten belooft.  
 

Zonder NFB heb je met deze hand geen probleem: met 2 beloof je 10+ 

punten en een 4+kaart in ruiten. Klaar! 

  
Maar met NFB moet je wel improviseren.  

Als oost had gepast had je 1 kunnen bieden, waardoor na oosts 1-bod 

2 8-11 punten met een 5+kaart ruiten belooft. Daar is deze zuidhand te 

sterk voor. 
 

En 3SA moet je niet willen, zonder opvang in schoppen. 
 

Toch moet je een bod verzinnen waarop partner niet zal passen. 3 is niet 

gek, dat moet sterker zijn dan 2, dus minstens 12 punten. En wat in dit 

soort situaties ook lucht kan geven is een bod in de kleur van de 
tegenpartij: 2. Daarmee meld je voldoende kracht voor de manche, je 

weet alleen nog niet in welke manche.  
Je ontkent met 2 schoppenopvang, want met een vangnet in schoppen 

had je wel direct 3SA geboden … 
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Onze bijgewerkte systeemkaart 
Opening: Kracht/verdeling Antwoorden Kracht/verdeling 

1: 12-19, 2+kaart 
 

1: 12-19, 4+kaart 

 

1/1: 12-19, 5+kaart 

2 in openingskleur* 6-9 punten 

3 in openingskleur* 10-11 punten 

4 in (hoge)openingskleur* 12-16 punten 

1 in nieuwe kleur 6+; minstens 4-kaart 

2 in nieuwe kleur 10+; minstens 4-kaart 

1SA 6-9 punten; geen 4-kaart in 
de kleuren die op 1-hoogte 
geboden konden worden. 

De kleur(en) die niet met 
1SA worden gepasseerd, 

kunnen lang zijn. 

2SA 10-11 punten; opvang 

andere kleuren 

3SA 12-16 punten; opvang 

andere kleuren 

1 (na bijbod 1 in kleur) sprong 
naar 2SA: 18-19  

met SA-verdeling 

Op dit sterke 2SA-rebid is het vervolg gelijk aan het 

bieden na een 2SA-opening! De minimumkracht is dan 6 
punten (ipv nul).  

Met 6-10 punten: 

2// (6-kaart) 
3 in kleur (7-kaart) 

4 in kleur (8-kaart) 

2SA: sterk; vraagt naar kracht. 

 
Antwoorden op 2SA: 

Herhaling openingskleur: 6-7 punten 
Nieuwe kleur: 8-10, met A, H of V in die kleur 
3SA: AHV in 6-kaart 

1SA: 15-17 met SA-verdeling 2: Stayman 8+ punten; vraagt naar hoge 4-kaart 
 

2: 0+ punten met 5+kaart harten 
 

2: 0+ punten met 5+kaart schoppen 

Rebid na openaars verplichte 2/-bod: 
- pas:   5+kaart met 0-7 punten 

- 3/: 6+kaart met 8-9 punten 

- 2SA:   5-kaart met 8-9 punten 

- 4/: 6+kaart met 10-14 punten 
- 3SA:   5-kaart met 10-14 punten 

 

2: 0-5 punten met 6-kaart klaveren of ruiten 

Rebid na openaars verplichte 3-bod: 
- pas: zwak met 6+ klaveren  

- 3: zwak met 6+ ruiten 

2SA: 20-22 met SA-verdeling 3: Stayman 4+ punten; vraagt naar hoge 4-kaart 
 

3/: 0+ punten met 5+kaart harten/schoppen 

Rebid na openaars verplichte 3/-bod: 
-3SA: 5-kaart met 4-8 punten; sluit slem uit 

-4/: 6+kaart; 4-8 punten; sluit slem uit  

*Verhoging in openingskleur belooft: 
- in klaveren minstens 5-kaart mee; 

- in ruiten minstens 4-kaart mee; 
- in hoge kleur minstens 3-kaart mee. 
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Actie tegenpartij Onze actie Belooft 

1-, 2-, 3- en 4-opening in 
kleur 

 
Doublet 

 

Informatiedoublet 
Doublet op 1-opening in kleur: 

-12-15; 3+krt in ongeboden kleuren 
-16+; elke verdeling mogelijk 

 
1/2 in kleur 
zonder sprong 

7-15, minstens 5-kaart 
 
Kleur na 3-opening: openingskracht met 

minstens 5+kaart in de geboden kleur 

 

1SA 

15-17, SA-verdeling, opvang in geboden 

kleur 
(met Transfers en Stayman) 

1SA-opening Doublet 15-17 met SA-verdeling (in principe 
strafdoublet) 

Kleur Openingskracht, minstens sterke 5-kaart; 
liefst 6-kaart 

In biedgevecht met 
tegenpartij (dus niet de 1e 

actie na het openingsbod van 
de tegenpartij) 

Doublet T/m 2-niveau: informatiedoublet 
3-niveau en hoger: strafdoublet 

Bod in kleur 
tegenpartij 

(Cuebid) 

Nooit interesse in die kleur, sterk én zoekt 
naar troefkleur of SA 

Tussenbod op onze 1SA-

opening 

Stayman en Transfers vervallen 

Kleur op 2-hoogte: eindbod 
Bod in kleur tegenpartij vraagt naar (andere) hoge 4-kaart 

Doublet op onze 1SA-opening  Als het vijandelijke doublet dezelfde kracht en 
verdeling belooft als onze SA-opening, vervallen 
Stayman en Transfers 

 Als het vijandelijke doublet weinig kracht belooft, 
handhaven we Stayman en Transfers 

Overige afspraken 
Negatief doublet 

 

 


