Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
De herbieding van de openaar

2c. De herbieding van de openaar - inleiding
Indien je partner in de eerste biedronde op jouw opening een nieuwe kleur biedt, is dat ronde-forcing:
je mag niet passen en bent verplicht om minimaal één ronde door te bieden, zodat jullie samen kunnen
uitzoeken wat de beste speelsoort en speelhoogte is. Om de herbieding, jouw tweede bod, te bepalen,
kijk je wat voor “soort hand’’ je hebt:
•

1-kleurenspel:

minimaal een zeskaart in de openingskleur en geen tweede
biedbare kleur (een biedbare kleur telt minimaal vier kaarten)

•

2-kleurenspel:

naast de openingskleur, heb je nog een vierkaart

•

steun partners kleur:

minimaal vier kaarten mee in de kleur van je partner

•

evenwichtige verdeling:

SA-verdeling. Je hebt de verdeling om met 1SA te openen, maar je
bent hier te zwak (12-14 punten) of te sterk (18-19 punten) voor

Biedverloop:

Wat is de
herbieding
van de openaar?

A. 1♦ - 1 ♠
??
♠ H32
♥ V2
♦ A V B 10 9 3
♣ 95
1-kleurenspel
2♦

B. 1♦ - 1 ♠
??
♠H
♥ B 10
♦ A H V 10 8 2
♣ AV92
2-kleurenspel
3♣

C. 1♦ - 1 ♠
??
♠ HV42
♥ AB
♦ A982
♣ HV2
Steun partner
4♠

D. 1♦ - 2♣
??
♠ A43
♥ HB9
♦ A 10 9 3 2
♣ 84
SA- verdeling
2SA

Voorbeeld A: herhaling van de openingskleur geeft minimaal een zeskaart aan in die kleur. Dit geldt
voor zowel ♠, ♥, ♦ als ♣. Door de kleur op het laagste niveau te herhalen (2♦), geef je 12-15 punten aan.
Voorbeeld B: je geeft minimaal vijf ruiten en vier klaveren aan. Heb je van beide kleuren een vierkaart,
dan had je met je laagste vierkaart, klaveren, geopend (laagste vierkaart het eerst). Omdat je eerst
ruiten en daarna klaveren biedt, heb je meer ruiten dan klaveren (langste kleur het eerst) of heb je van
zowel klaveren als ruiten een vijf- of zeskaart (van twee vijf- of zeskaarten de hoogste het eerst). Door
1♦ en dan 3♣ te bieden kent je partner negen kaarten uit je hand (vijf ruiten, vier klaveren).
Je hebt een zeskaart ruiten en kan er voor kiezen om, in plaats van 3♣, de ruiten te herhalen. Doe je dit,
dan vertel je je partner dat je minimaal zes ruiten hebt. Door na 1♦ 3♣ te bieden, geef je partner negen
kaarten uit je hand aan. Omdat dit meer zegt over je kaart, heeft dit de voorkeur.
Bovendien, indien je nieuwe kleur op 3-niveau biedt, is dit manche-forcing en mag er met bieden niet
meer onder de manche worden gestopt.
Voorbeeld C: steun in de kleur van je partner betekent dat je er minimaal vier meehebt. Omdat je
voldoende punten hebt voor de manche (jij hebt 19 punten en partner belooft er minimaal 6) bied je
4♠. Het aangeven van een fit in een hoge kleur van je partner (♠, ♥) heeft de hoogste prioriteit.
Voorbeeld D: je hebt een evenwichtige verdeling. Op basis van je 5332-verdeling had je met 1SA willen
openen, maar je bent er te zwak voor. Een herbieding in SA zonder sprong geeft 12-14 punten aan.
De herbieding vertelt meer over je verdeling en kracht dan het openingsbod. We onderscheiden:
12-15

punten

Zwakke opening

16-17

punten

Middelmatige opening

18-19

punten

Sterke opening: met minimaal van 6 punten van je partner voldoende voor de manche

Na de herbieding, het tweede bod van de openaar, kan jouw partner (de bijbieder) vaak de juiste
inschatting maken van de juiste speelsoort en speelhoogte.
Saskia Hermans
Bridgeles (ook online!) & Wedstrijdleiding

www.bridge.saskiahermans.nl
bridge@saskiahermans.nl
Tel. 06 432 864 52

Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
De herbieding van de openaar

2c. De herbieding van de openaar - biedschema
Het onderstaande biedschema beschrijft de herbieding, het tweede bod, van de openaar.
Bij wijze van voorbeeld is het biedschema gebaseerd op een biedverloop van 1 ♦ door de openaar
(minimaal vierkaart ruiten, 12 tot en met 19 punten) en 1♠ door de bijbieder (minimaal vierkaart
schoppen, vanaf 6 punten). Andere biedverlopen worden op gelijke wijze behandeld.
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