Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
Bijbieden (met fit)

2a. Bijbieden (met fit) - inleiding
Je partner opent met 1♥ of 1♠. Hij belooft daarmee 12 tot en met 19 punten en minimaal vijf harten of
vijf schoppen. Indien je drie of meer kaarten in de openingskleur meehebt, hebben jullie samen een fit
(minimaal acht kaarten in dezelfde kleur) en kan je de openingskleur steunen.
Opent je partner 1♦, dan belooft hij minimaal vier ruiten en heb je een vierkaart nodig om er samen
acht, een fit, te hebben. Een opening van 1♣ door je partner betekent dat hij minimaal twee klaveren
heeft. Voor een fit heb je dan zes klaveren nodig. Omdat 1♣ openen op een tweekaart klaveren zo
weinig voorkomt, heb je voor het eerste bijbod minstens vijf in plaats van zes klaveren nodig.
Bijbieden met fit in ruiten en klaveren wordt verder niet in deze set behandeld. Omdat je, in verband
met de scoreberekening, het liefste harten of schoppen speelt, ligt de focus in deze set op het nader
onderzoeken van die harten- en schoppenfit.
Als je een fit in harten of schoppen hebt (samen acht kaarten in die kleur), zoek je vervolgens samen
met je partner uit of jullie samen minimaal 25 punten hebben. Vanaf 25 punten kan je de manche
bieden; iets waar je in de scoreberekening een dikke bonus voor krijgt, mits je het contract maakt. Het
contract is het eindbod en bepaalt de speelsoort (schoppen, harten, ruiten, klaveren of SA, zonder
troef) en het aantal slagen dat de leider minimaal moet maken.
Indien je partner opent, belooft hij minimaal 12 punten en maximaal 19 punten.
Als jij er ook minimaal 12 hebt, hebben jullie er samen 24 of meer. Minimaal 24 + fit wordt voldoende
geacht om de manche te bieden. Het exacte puntenaantal dat jullie samen hebben, is meestal niet te
achterhalen. Als je 5 punten of minder dan pas je omdat jullie dan maximaal 24 punten hebben.
In schema:
0-5

punten

Er zijn onvoldoende punten voor de manche:

je past op 1♥ of 1♠

6-9

punten

Er zijn misschien voldoende punten voor de manche:

je biedt 2♥ of 2♠

10-11

punten

Er zijn waarschijnlijk voldoende punten voor de manche: je biedt 3♥ of 3♠

12-15

punten

Er zijn zeker voldoende punten voor de manche:

Openaar biedt:

Wat is je
eerste bijbod?

1♠ - ??
B
4
3
♠
♥ 10 8 2
♦ 10 9 4
♣ A 10 8 7
5 punten
Pas

1♥ - ??
V
10
8
♠
♥ V865
♦ B5
♣ V542
7 punten
2♥

1♠ - ??
V
8
4
♠
♥ A 10
♦ A 10 4
♣ 97653
10 punten
3♠

je biedt 4♥ of 4♠
1♥ - ??
H
7
♠
♥ AB53
♦ A7
♣ 10 8 5 4 3
12 punten
4♥

Na het eerste bijbod heeft de openaar vaak al een goed idee of jullie samen voldoende punten hebben
voor de manche. Indien hij hier nog niet zeker van is, kan aanvullend onderzoek doen.
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Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
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2a. Bijbieden (met fit) - biedschema
Het onderstaande biedschema beschrijft het verdere bieden nadat je partner met 1♥ of 1♠ geopend
heeft en je hebt een driekaart of langer in de openingskleur. De fit is bekend, maar hebben we
voldoende punten voor de manche?
In iedere biedronde omschrijf je je hand nauwkeuriger.
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