Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
Het eerste bijbod (zonder fit)

2b. Het eerste bijbod (zonder fit) - inleiding
Ook indien je niet meteen een fit in de openingskleur hebt, moet je met 6 punten of meer een bod
doen. De openaar kan immers 19 punten hebben en dan hebben jullie er samen 25, voldoende voor de
manche. Als er geen fit in harten of schoppen bekend is, overleg je == in biedtaal == met je partner wat
de beste speelsoort is. Indien je je partner niet kunt steunen, bied je als volgt:
•

Vanaf 6 punten bied je een nieuwe kleur op 1-niveau; je hebt hiervoor minimaal vier kaarten in
de desbetreffende kleur nodig

•

Vanaf 10 punten bied je een nieuwe kleur op 2-niveau, mits het noodzakelijk is om op 2-niveau
te bieden (1♥ - 2♣ is OK; 1♥ - 2♠ niet, omdat je 1♠ kunt bieden)

•

Heb je 6 tot en met 9 punten en kan je geen kleur op 1-niveau bieden, dan bied je 1SA.

Openaar biedt:

♠ B9

1♦ - ??

♠ B9

1♦ - ??
♠ V 10

1♠ - ??
♠ V 10

♦ 10 9 3

♦ 10 9 3

♦ V63

♦ V63

♥ B 10 7 4
♣ AV82
Wat bied je bij?

1♠ - ??

♥ B 10 7 4
♣ AV82

8 punten
1♥

♥ A H 10 7 3

♥ A H 10 7 3

♣ 864

8 punten
1SA

♣ 864

11 punten
1♥

11 punten
2♥

Net als bij het openingsbod, hanteer je bij het eerste bijbod de volgende prioriteit:
1. Langste kleur het eerst
2. Hoogste vijf- of zeskaart
3. Laagste vierkaart
Zolang je geen harten- op schoppenfit hebt ontdekt, mag je een kleur op 1-niveau niet overslaan, tenzij
de kleur die je biedt langer is dan de kleur die je overslaat of de hoogste is van twee vijf- of zeskaarten.
Openaar biedt:

♠

Wat bied je bij?
*)

1♦
HB982

♠

1♦
HB982

♠

1♦
HB98

1♦

♠

HB

♥ B 10 8 2

♥ B 10 8 3 2

♥ B 10 8 3

♥ B 10 8 3

♦ A9

♦ A9

♦ A92

♦ A9

♣ B2

♣ B

♣ B2

♣ B8532

Langste kleur
1♠

Hoogste vijfkaart
1♠

Laagste vierkaart
1♥

Laagste vierkaart*)
1♥

In de rangorde van de kleuren (♠ - ♥ - ♦ - ♣) is klaveren een lagere kleur dan harten. Toch kies je in het
laatste voorbeeld voor een 1♥-bijbod, omdat dit “economischer” is en meer biedruimte overlaat dan
2♣. Zelfs als de klaveren langer is dan de harten, sla je een kleur op 1-nvieau niet over.

Limietbieding: als je je partner steunt in de door hem geboden kleur of als je SA biedt, limiteer je je
hand aan de bovenkant qua puntenaantal. De openaar weet hoeveel punten je minimaal en maximaal
hebt en schat in of er voldoende punten voor de manche zijn. Hij mag passen als dat niet het geval is.
Ronde-forcing: als je een nieuwe kleur biedt, ongeacht of je dit op 1- of 2-niveau doet, dan is je hand
aan de bovenkant onbegrensd qua puntenaantal en moet de openaar minimaal één ronde doorbieden.
Dit heet ronde-forcing: je partner (de openaar) is verplicht om minimaal één ronde door te bieden.
Door het eerste bijbod altijd zo laag mogelijk te houden, zelfs als je heel sterk bent, creëer je ruimte om
samen met je partner het beste contract te zoeken.
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2b. Het eerste bijbod (zonder fit) - biedschema
Het onderstaande biedschema beschrijft het eerste bijbod nadat je partner met 1-in-een-kleur, 1♣, 1♦,
1♥ of 1♠ geopend heeft. Het eerste bijbod is in zo’n situatie afhankelijk van het openingsbod van je
partner. Onderstaand schema geeft voor ieder openingsbod, de vragen om tot het juiste eerste bijbod
te komen.
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