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

2d. De herbieding van de bijbieder - inleiding
Na de herbieding, het tweede bod, van de openaar heb je als bijbieder een goede inschatting van zowel
de verdeling als de kracht van je partner. Vaak kan je dan het eindbod bepalen; soms is nader overleg
noodzakelijk en verfijnt de bijbieder de informatie die hij in de eerste biedronde over zijn hand gegeven
heeft. Om de herbieding, jouw tweede bod, te bepalen, kijk je wat voor “soort hand’’ je hebt:
•

steun voor je partner:

openaar heeft 1- of 2-kleurenspel aangegeven en je hebt steun voor
zijn kleur

•

1-kleurenspel:

je hebt minimaal zes kaarten in de reeds geboden kleur en geen
tweede kleur (met minimaal vier kaarten)

•

2-kleurenspel:

naast je eerst geboden kleur, heb je nog een vierkaart

•

evenwichtige verdeling:

je hebt een evenwichtige verdeling

Biedverloop :

A. 1♥ - 1♠
2♥ - ??

B. 1♦ - 1♥
2♦ - ??

C. 1♦ - 1 ♠
1SA - ??

D. 1♥ - 1 ♠
2♣ - ??

♠ HB32

♠ HV54

♠ A H 10 9 2

♠ AB43

♥ V2

♥ AB94

♥ VB93

♥ H9

Wat bied je bij?

♦ A B 10 9 3

♦ 862

♦2

♦ 10 9 3 2

♣ 95

♣ B2

♣ H 10 7

♣ 843

steun voor partner
3♥

SA-verdeling
2SA

2-kleurenspel
3♥

gedwongen voorkeur
2♥

Voorbeeld A: net als de openaar geef je met je tweede bod meer informatie over je hand. Door zijn
harten te herhalen geeft de openaar aan dat hij geen vijf maar zes harten heeft. Met 3♥ geef jij aan dat
er een hartenfit is (zeskaart openaar + twee harten mee) en dat je 10-11 punten hebt.
Voorbeeld B: de openaar herhaalt ruiten en belooft hiermee een zeskaart. Jij hebt een evenwichtige
verdeling en net niet voldoende punten om op eigen hand de manche te bieden, 10-11 punten.
Misschien kopt je partner hem nog in en bied hij de manche. 3SA ligt dan voor de hand.
Voorbeeld C: nieuwe kleur op 3-niveau; er mag niet meer onder de manche gestopt worden met
bieden. Bovendien geef je aan dat je minimaal vijf schoppen en vier harten hebt. Met een vierkaart
harten en een vierkaart schoppen, had je op het openingsbod van 1♦ eerst 1♥ geboden, laagste
vierkaart het eerst.
Voorbeeld D: gedwongen voorkeur. De openaar geeft aan dat hij twee kleuren heeft. Omdat je weinig
punten hebt, moet je kiezen uit 2♥ en Pas. Als je past, is het eindbod 2♣. Dan liever 2♥. Vermoedelijk
heb je een 5-2-“fit” in harten. Niet ideaal, maar op 2-niveau geen groot probleem. Het houdt het
contract laag en je kiest de speelsoort die je eigenlijk het liefste speelt. Ze noemen dit gedwongen
voorkeur.
Net als bij de herbieding van de openaar, geeft de bijbieder in de tweede biedronde meer informatie
over zijn verdeling en kracht. We onderscheiden:
6-9

punten

Zwak bijbod

10-11

punten

Middelmatig bijbod

12+

punten

Sterk bijbod: ook tegenover een minimale opening, voldoende voor de manche

Na jouw herbieding, jouw tweede bijbod, kan je partner (de openaar) bijna altijd het eindbod bepalen.
Zo niet, dan bied je nog een ronde verder.
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2d. De herbieding van de bijbieder - biedschema
Het onderstaande biedschema beschrijft de herbieding, het tweede bijbod, van de bijbieder. Deze is
mede afhankelijk van de herbieding van de openaar.
Bij wijze van voorbeeld staat het biedverloop “tot nu toe” in de kolom links. Andere biedverlopen
worden op gelijke wijze behandeld.
Bedenk altijd eerst wat jouw partner jou vertelt met zijn bod. Pas als je dat weet, bied je door. Bieden is
een dialoog en zolang je niet begrijpt wat de ander zegt, heeft doorpraten niets meer te maken met
een dialoog.
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