
Overschakelen op 5-krt hoog. 
 
Ik noem het openen met een 5-krt hoog liever geen voorbereidende klaveren, maar 5-kaart 
hoog. Bij het alerteren van een 1♣ opening geef je dan als uitleg: dit kan een 2-krt zijn. 
Verder blijft het bieden namelijk vrij natuurlijk.  
Voorbereidende ♣ heeft in mijn ogen meer afwijkingen van het basis systeem. 
 
Ik heb deze lesbrief ingedeeld in 6 onderdelen: 

1. Opening 
2. 1e bijbod 
3. Herbieding 
4. 2e bijbod 
5. De klaverlengte 
6. Voorbeelden uit de praktijk 

 
1. Opening 

Openen doen we tegenwoordig vanaf 12 punten. 
Handig is hiervoor de regel van 20 te gebruiken. Tel je honneurpunten en tel daarbij op het 
aantal kaarten van je 2 langste kleuren. Is dat samen 20 punten of meer dan mag je openen. 
In schema: 
 

Opening van 12-19 punten 

1 SA 
15-17 punten met een evenwichtige hand: 
4-3-3-3 of 4-4-3-2 of 5-3-3-2 
die vijfkaart mag ook in de hoge kleur 

Rest 12-19 punten één in een kleur 

a. 1♥ of 1♠ belooft een vijfkaart of meer 

b. 
afspraken over langste kleur, twee vierkaarten de laagste 
en twee vijfkaarten de hoogste kleur blijven intact 

c. 
geen vijfkaart hoog en geen vierkaart ♦: open 1♣ 
gevolg: 1♣ kan 2, 3 of 4+ kaart zijn 

 
1♣: 6% kans op een 2-krt, 18% kans opeen 3-krt, 76% kans op 4+ krt. 
 

 
Hierbij een aantal voorbeelden: 

 

 
 
Al deze handen worden met 1♣ geopend: geen vijfkaart hoog en geen vierkaart ♦. We zien nu 
ook dat 1♣ alleen een 2-krt is als we in beide hoge kleuren een 4-krt hebben. 
 
 



Open de volgende handen gewoon met 1♦. Denk niet dat je 1♣ moet openen omdat je 4-krt in 
een hoge kleur hebt. In het verdere biedverloop komt die nog wel aan bod. 

 
 
 
 
 
 

2. 1e bijbod 
 

De antwoorden op 1♣ kan je het beste ook zo natuurlijk mogelijk spelen: 
 

Opening Bijbod Betekenis 

1♣ a Pas 0-5 punten 

 1♦ 6+ pnt., 4-krt of langer ♦ 

 1♥ 6+ pnt., 4-krt of langer ♥ 

 1♠ 6+ pnt., 4-krt of langer ♠ 

 1SA* 6-9 pnt., ontkent 4-krt hoog, wil 1Sa spelen 

 2♣ 6-9 pnt., 5+ krt ♣ 

 2♦/♥/♠ 12+ pnt., 6-krt in de geboden kleur 

 2SA** 10-11 pnt. zonder 4-krt hoog en wil 2SA spelen 

 3♣ 10-11 pnt. met 5+krt ♣ 

 3SA 12-15 pnt. ontkent 4-krt hoog 

 
* Het 1 SA antwoord ontkent vierkaarten die je op één niveau had kunnen bieden. Zowel na een 
1♦ als na een 1♣ opening belooft 1Sa dus een klaverkleur en 6-9 punten! 
** Met 10-11 punten en een klaverenkleur wordt 2SA bij geboden. 
 
Voorbeelden: partner opent 1♣ wat bied je bij met de volgende handen? 
 

 
 
Hand 1: 1SA, je hebt in alle kleuren wel een stop dan is 1SA vaak beter. 
Hand 2: 2♣. Gezien de verdeling is het nu beter wel de ♣ te steunen. Mocht partner er maar 2 
hebben, heb je toch nog 7 troeven samen. Je zou ook 1♦ kunnen antwoorden, maar je loopt het 
risico dat partner met 18-19 naar 2SA springt en dan wordt het lastig je ♣ fit nog te vertellen. Ga 
er vanuit dat partners ♣ echt zijn, dan is de fit meteen gevonden. 
Hand 3: Pas. Met 0-5 punten is het beter te passen. Soms heeft partner maar een 2-krt ♣. Maar 
gezien de punten moet de tegenpartij dan waarschijnlijk spelen. Heel af en toe wordt 1♣ 
uitgepast en zit je in een slecht contract. Geloof me: dat gebeurd maar 1 of 2 keer per jaar. 
Hand 4: 1♥. Van 2 vijfkaarten eerst de hoogste. Net zoals bij het openen. 
Hand 5: 1♦. Van 2 vierkaarten eerst de laagste. Ook hier zijn de meningen vaak verdeeld. Veel 
gehoord: maar partner vraagt toch naar mijn hoge kleur met zijn 1♣ opening? Dan zeg ik: nee. 
Misschien heeft hij gewoon een 4-kaart of langer in ♣. Als partner ook een 4-krt ♥ heeft kan die 
geboden worden na jouw 1♦ bod. Die fit wordt nog wel gevonden. 



3. De herbieding (ook hier verandert niet veel) 
 
Belangrijk is dat je bij de herbieding je handtype aangeeft: 

SA-verdeling   bied SA 

Tweekleurenspel  bied je tweede kleur 

Eenkleurenspel  herbied je kleur 
 
Een paar uitzonderingen, zowel hand 1 als hand 2 heeft een SA-verdeling 

 
Bij hand 1 herbied je 1SA (geen 2♥ want die kleur heeft partner overgeslagen) Mocht partner 
ook nog een 4-krt ♥ hebben wordt die fit nog wel gevonden. 
 

 
 
 
 

Bij hand 2 herbied je 1♠: sla een hoge kleur die je nog op 1 niveau kan noemen niet over! 
 

West Noord Oost Zuid 

1♦ Pas 1♥ pas 

1♠    

 
Ook voor tweekleurenspellen geldt er een uitzondering. Dat heeft alles te maken met de regel 
voor reverse bieden. Een lastig onderwerp. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als partner 
een kleur heeft overgeslagen (zie voorbeeld 1) je die kleur alleen nog maar kan bieden als je 
16+ punten hebt. Anders kom je meestal te hoog. 
 
Voorbeeld:  

 
 
 
 
 
 

Als oost ruitensteun heeft moet hij helemaal naar 3♦. Zo niet dan moet hij 2SA bieden. In beide 
gevallen belooft Oost dan 10+ punten. Als hij er maar 6 heeft, loopt het bieden uit de hand. 
Dus 2♥ belooft minimaal 16 punten. West kan alleen 1SA herbieden of 2♦ met een 5-krt. 
 
De puntenranges van de diverse herbiedingen op een rijtje: 
 
Sa-verdeling: 

Goedkoopste SA-herbieding  12-14 punten 

SA-herbieding met sprong   18-19 punten 
 
Tweekleurenspel 

Nieuwe kleur zonder sprong  12-17 punten 

Nieuwe kleur met sprong   18-19 punten 

Reverse herbieding    16-19 punten 

West Noord Oost Zuid 

1♦ Pas 1♠ pas 

1SA    

West Noord Oost Zuid 

1♦ Pas 1♠ Pas 

2♥ ?    



 
Eenkleurenspel 

Kleurherhaling zonder sprong  12-14 punten 

Kleurherhaling met sprong   15-17 punten 
 

4. Tweede bijbod  
 
Meestal heeft partner bij zijn herbieding duidelijk verteld hoeveel punten hij heeft. Alleen bij een 
tweekleurenspel die zonder sprong herboden wordt, is de range groot: 12-17 punten. 
De antwoorder moet het bieden met 6-9 punten zo laag mogelijk proberen te houden. Zolang 
het bieden nog op één niveau is, kan dat via 1SA. Op tweeniveau is het lastiger, want het 2SA 
antwoord belooft altijd 10-11 punten. 
 
Met 6-9 punten moet vaak preferentie gegeven worden: 
 

West Noord Oost Zuid 

1♥ Pas 1♠ Pas 

2♦ Pas 2♥  

 
2♥ kan dus nu een 2-krt zijn, want met een 3-krt steun had oost ook meteen ♥ mee kunnen 
bieden.  
Het verdere bieden van west: 

Pas  12-15 punten 

2♠  16-17 punten, 3♠-5♥-4♦-1♣ verdeling 

2SA  16-17 punten, 2♠-5♥-4♦-2♣ of 1♠-5♥-4♦-3♣- verdeling 

3♦  16-17 punten, 5♥-5♦  
 

5. Lengte ♣ kleur 
 
Na een 1♣ opening is het interessant wanneer de klaverkleur gesteund kan worden. Dat hangt 
van de herbieding af. 
 
We kijken eerst met welke verdelingen 1♣ wordt geopend: 
- handen met een 4+ kaart ♣ 
- handen met een 4♠-3♥-3♦-3♣ of 3♠-4♥-3♦-3♣ verdeling 
- handen met een 4♠-4♥-2♦-3♣ of 4♠-4♥-3♦-2♣ 
 
Twee dingen vallen op: 
- als openaar geen vierkaart ♣ heeft is hij altijd in het bezit van een vierkaart hoge kleur 
- als openaar geen vierkaart ♣ heeft is hij nooit in het bezit van een doubleton of singleton in 
een hoge kleur 
 
Zoals dus al gezegd is de 1♣ opening heel vaak een 4-krt of langer. 
 
Een aantal voorbeelden waarbij je in 2e instantie kan bedenken hoeveel ♣ kaarten partner heeft: 
 

West Noord Oost Zuid 

 1♣ Pas 1♥ 

Pas 1SA   

 
Met 1SA ontkent noord een vierkaart in harten of schoppen. Zijn 1♣ opening was dus 
gebaseerd op een echte klaverkleur. 
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 1♣ Pas 1♠ 

Pas 1SA   

 
Hier kan noord nog een vierkaart ♥ hebben. Met een vierkaart ♠ was daarentegen gesteund. 
Noord heeft dus ofwel een vier- of vijfkaart ♣, ofwel exact een 3-4-3-3 verdeling. 
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 1♣ Pas 1♥ 

pas 1♠   

 
Ook hier is nog onduidelijk of de 1♣ opening op een echte kleur gebaseerd was: 
 

 
 
Met al deze handen herbiedt noord 1♠. Zeker is wel dat noord geen doubleton ♣ heeft. Dan 
moet hij namelijk een 4-krt ♥ hebben en daarmee zou hij gesteund hebben. 
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 1♣ Pas 1♦ 

Pas 1♥   

 
Dit is de onduidelijkste situatie. Noord kan nog steeds een 4-4-3-2 verdeling hebben. Hierdoor 
heb je geen enkele kijk op zijn ♣ bezit. Hij kan een doubleton hebben, maar ook een zeskaart. 
 

Taxeer na een 1♣ opening partners ♣ lengte aan de hand van de ontwikkeling van het 
biedverloop. 

 
  



6. Voorbeelden uit de praktijk: soms loopt het niet goed af  
Hier had mijn partner nog een redoublet kunnen geven. Dat betekent in deze situatie: partner 
help, we moeten een betere speelsoort vinden. 
Die afspraak hadden we nog niet. Nu wel. 
 

 
   
 
Dit spelletje kwam voorbij op Berry’s Internet Club (BIC). Gelukkig had mijn partner mooie ♣ 
mee en was het contract te maken.  

 
 

 
 
 

 
Slecht gespeeld: er was nog een slag 
meer te halen  
  



Het hele spel: 
 
 
Als ik had bijgeboden had mijn 
partner met 18 punten 2SA 
herboden, waarschijnlijk 2 
down. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


