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Openaars rebid 
 
Voor het juiste openingsbod is geen spat inzicht nodig. Je telt je punten, kijkt naar 

de verdeling en pakt dan het biedkaartje dat helemaal past bij die verdeling en 
kracht. 

 
Ook voor het juiste bijbod hoef je niet echt te hebben ‘doorgeleerd’.  

 
En als openaar na het bijbod weet wat de speelsoort moet zijn, geeft het optimale 

rebid ook niet echt reden voor een ererondje met bewieroking.  

 
Het kán alleen lastig worden als de openaar nog zoekt naar de ideale speelsoort: 

SA of toch liever troef? 
 

We bouwen de moeilijkheidgraad op. Eerst drie spellen met handen waarin je na 
partners bijbod de speelsoort weet.  

 
 

Spel 1 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H V 4 3  1  pas  1  pas 

 A 5 4 3  ??   

 A 8 7 6  

 7    

 
Ik geef mijn bieding op de volgende pagina. 
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Spel 1  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H V 4 3  1  pas  1  pas 

 A 5 4 3  ??   

 A 8 7 6  

 7    

 

De hartenfit is gevonden: bied 2. Eerst nog even 1 bieden raad ik af. Je 

mag immers maar één kleur troefmaken. Waarom zou je je hele verdeling ‘op 

straat leggen’. De tegenpartij luistert immers mee.  
 

Voordeel van de hartenkleur vaststellen is de duidelijkheid die je daarmee 

schept voor je partner. Als die een beresterke hand heeft, kan hij meteen 
doorgaan met azen vragen. Of, als jullie ook doen aan controlebiedingen, dat 

schuifje openzetten. 
 

Stel dat je partner jouw 2 verhoogt naar 3, dan maak je daar zonder 

gewetensbezwaar 4 van. Voor dat ene klavertje mag je twee punten extra 

tellen; dan zit je al op 15 punten. Mocht je partner toch kansloos de boot 
ingaan, dan heb je met je 4 in ieder geval je vertrouwen uitgesproken in zijn 

afspeeltechniek. Hoe beroerder je hand, des te groter dat compliment . 
 

Voor de goede orde: partners bijbod van 1 belooft 6-27 punten. Wel een 

minimum, maar beslist geen maximum. Daarom mag je zelfs met de meest 

mottige 1-opening niet passen! 

 

 

Spel 2 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A V 4 3  1  1  doublet 2 

 A 5 4 3  ??   

 A H V 6  

 7    
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Spel 2  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A V 4 3  1  1  doublet 2 

 A 5 4 3  ??   

 A H V 6  

 7    

 

 
Na partners (negatief) doublet is voor jou de speelsoort al bekend: partners 

doublet belooft precies een 4-kaart schoppen; met meer schoppen biedt hij 

(na het tussenbod van 1) 1. 

 

Klinkt dit nieuw? Spreek dat dan snel met je partner af! 
 

Nu de schoppenfit is gevonden, tel je alleen nog maar je punten bij het 
beloofde minimum van partner. En dan kun je maar tot één bod komen: 4! 

 
 

Spel 3 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H V 4 3  1  pas  2SA  pas 

 A 5 4 3  ??   

 A 8  

 7 6 5  
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Spel 3  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H V 4 3  1  pas  2SA  pas 

 A 5 4 3  ??   

 A 8  

 7 6 5  

 

Met 2SA belooft partner oost 10-11 punten. Tegelijk ontkent hij een hoge 4-
kaart, want anders had hij die kleur ‘ech wel’ (op 1-hoogte) geboden. 

 

Partner heeft te weinig om direct 3SA uit te bieden. Hij vraagt jou het laatste 
zetje te geven als je wat meer hebt dan het minimum van 12-14 punten. Dat 

heb je niet, dus pas je beheerst … 
 

Tot zover de hamerstukken 


We pakken nu een paar handen beet waarmee je na partners bijbod nog geen 
inzicht hebt in de aantrekkelijkste speelsoort. 

 
Spel 4 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H V B 9 2 1  pas  2  pas 

 A 4 3 2  ?? 

 H 9 8 

 7 
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Spel 4  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H V B 9 2 1  pas  2  pas 

 A 4 3 2  ?? 

 H 9 8 

 7 

 

Dit is zo’n misselijke jongen. Partner oost belooft minstens 10 punten. Goed 
voor een gezamenlijk kapitaal van minstens 23 punten. Geen zekerheid van 

wel of geen manche, en ook nog geen idee wat de speelsoort moet zijn. 

 
Bied 2, je tweede kleur. Met die nieuwe kleur blijf je onder de grens van 2 in 

je openingskleur en dat mag met minimale openingskracht. 
 

 
Spel 5 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A 5 4  1  pas  1  pas 

 8 7   ??    

 V B 9 8 7 

 A B 9  
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Spel 5  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A 5 4  1  pas  1  pas 

 8 7   ??    

 V B 9 8 7 

 A B 9  

 

Je kunt kiezen tussen 1SA en 2 (een lage 5-kaart mag je twee keer bieden).  

Voorkeur gaat uit naar 1SA, omdat na partners hartenbijbod je voor geen 

enkele kleur bang hoeft te zijn. Als partner (in plaats van 1) 1 had 

geboden, wordt het 2-rebid een stuk aantrekkelijker.  

 

 
Spel 6  

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A H 4 3  1  pas  1  pas 

 A B                  ?? 

 H V B 5 4 

 7 6 
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Spel 6  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A H 4 3  1  pas  1  pas 

 A B                  ?? 

 H V B 5 4 

 7 6 

 

Na partners 1 krijg je al scherpe manche visioenen. Samen minstens 24 

punten zit toch wel erg dicht bij een kansrijk manchecontract. 

 
De grens van reverse 

Je opende 1. 2 in de openingskleur is de krachtgrens. Als je een 

nieuwe kleur voorbij die grens biedt, beloof je daarmee extra kracht. 
We noemen zo’n bod een ‘reversebod’. En een reversebod is altijd 

minstens rondeforcing: als je linkertegenstander daarop past, mag je 
partner dat beslist NIET doen!   

 
Bied in je tweede beurt 2! 

 
 

Spel 7 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 A H 4 3  1  pas  2  pas 

 A B                  ?? 

 H V B 5 4 

 7 6 
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Spel 7  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A H 4 3  1  pas  2  pas 

 A B                  ?? 

 H V B 5 4 

 7 6 

 

Nu oost minstens 10 punten belooft, staat voor jou de manche vast. Maar je 
weet nog niet zeker waarin. Waarschijnlijk in SA. Maar … oosts 2-bod sluit 

een hoge 4-kaart niet uit. Met 13 punten mee mag hij immers voorrang 
geven aan zijn langere klaverenkleur.  

 

Pikant detail: je hoeft niet te springen! Ook nu is 2voldoende om partner te 

vertellen dat je extra kracht hebt. Met je 2-rebid weet partner (ook met het 

minimum van 10 punten) dat hij niet onder de manche mag passen. 
 

Spel 8 
 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A B 3            1  1  1          pas 

 A H 4 3            ?? 

 3 

 A H 9 8 7 
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Spel 8  Mijn bieding 

 

Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 A B 3            1  1  1          pas 

 A H 4 3            ?? 

 3 

 A H 9 8 7 

 

Een lastige. Als je negatief doublet speelt, zou partners doublet op noords 1-

bod minstens een 4-kaart beloven in de beide hoge kleuren. Met 1 ontkent 

oost dus vier of meer harten. Oost kan vijf schoppen hebben, maar ook vier. 
Met een 5-kaart schoppen, heb je geen probleem: dan bied je 4. Maar met 

een 4-kaart is een schoppencontract minder aantrekkelijk.  

 
Er dreigt nog een tweede gevaar: dat partner in zijn tweede beurt past op 

een (te) voorzichtig bod van jou. Met slechts zes punten zal partner immers 
niet aan een manchecontract denken. 

 
Het heerlijk voelende bod is nu: 2! Dat is de kleur van de tegenstander. Ook 

de meest onervaren speler zal het ‘vreemd’ vinden als jij een contract zou 
willen spelen in de kleur van jullie tegenstanders. Dat bod moet dus een heel 

andere boodschap hebben. Dat klopt helemaal en die luidt:  
‘Lieve partner, ik heb een bijzonder sterk spel, maar nog geen idee wát 

we moeten spelen. Vertel alsjeblieft wat meer over je verdeling.’ 
De kans is nu groot dat partner duidelijkheid schept. Hij zal beslist met 2 

een 5-kaart schoppen melden, en 2SA als hij een ruitenuitkomst niet vreest. 
Ook 3 is mogelijk als partner naast een 4-kaart schoppen ook een 4+ in 

klaveren heeft. 
 

Tot zover een paar rebid oefeningen. Stem vooral met je partner af hoe jullie met 

deze handen omgaan. Dat is vele malen belangrijker dan dat je met mij op dezelfde 
lijn zit! 

 
Correctie speelplan van Stelling 2 van vorige week 

 H B 9 7 

 H B 9 

 A 6 5 

 A 4 3 

 
 A V 10 8 

 A V 10 8 7 

 4 3 2 

 2 

Ik stelde dat 6 de voorkeur heeft boven 6 (liever de 4-4- dan 5-3-fit). 

 
Paul Meijer reageerde supersnel met de opmerking dat je met deze verdeling 

probleemloos 7 kunt maken. En Paul heeft helemaal gelijk …  

West start met H. Hoe maak je dertien slagen? 
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Pauls speelplan: 

 H B 9 7 

 H B 9 

 A 6 5 

 A 4 3 

 
 A V 10 8 

 A V 10 8 7 

 4 3 2 

 2 

 
Win de uitkomst met A; 

Sla A; 

Troef 3 in zuid; 

Steek in schoppen over naar dummy; 
Troef 4 hoog in zuid; 

Steek met zuids laatste troef over naar noord. 
 

Na de eerste zes gewonnen slagen heb je nog: 
    B 7 

 H B 9 

 6 5 

  

 
 - 

 A V 10 8 7 

 4 3 

  

Op B 7 verdwijnen OW’s laatste troeven, en zuids ruiten.  

Merk op dat de ontbrekende troeven ook 4-1 mogen zitten. 
 

Daarna steek je de vijf hartenslagen in je zak. Dertien slagen binnen! 
 

En als harten de troefkleur is? 
 

Dan gaat de dertienslagenvlieger niet op! 
Je kunt ook dan twee klaverenslagen troeven, maar daarna heb je in noord 

en zuid in alle kleuren een gelijk aantal kaarten in beide handen. Geen enkele 
opruimmogelijkheid dus voor dummy’s twee lage ruiten. 
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Lezers Mailen 
 
Weg naar slem gezocht 

 
 
 

Eén paar wist niet in slem te komen Zij openden 1♦ ----1♥—herbieding openaar 1♠ 

-- 2e  bijbod 3♥ ( veel te zwak ) waarop m.i. terecht gepast werd. 
  
Wat zou evt. een juiste – liefst niet te moeilijk - biedverloop zijn? 

 

Rob: 
Altijd gemakkelijk om achteraf, met de kennis van nu, een mooi 

biedverloop te bedenken . 
 

Na zuids opening staat voor noord klein slem al vast; hij weet alleen 
nog niet waarin. 

 
Zuid  Noord 

1  1 

1 2 (vierde kleur) minstens mancheforcing, weet nog niet 

waarin, vraagt nadere informatie 
2SA  4SA (vraagt azen) 

5 (1 aas) 6SA (en als het deze zitting niet te veel tegenzit: 7SA)  

 

Zonder 4e kleur sla ik het 2-bod over: na 1 bied ik dan meteen 4SA. 

De RKC-bieders hoeven niet bang te zijn dat H als aas wordt geteld, 

want die heeft noord zelf . 
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Stayman: 2SA na 2-vraag? 

Een vraagje uit Luxemburg. Vanavond, bij een gezellige viertallenpartij, ging 

het bij onze tegenpartij: 1SA 2  

2SA 

waarna gepast werd, wat overigens niet de bedoeling was van de 2SA-
biedster.  

 
Bij onze tegenstanders ging het om een gelegenheidskoppel. De uitleg, die 

later gegeven werd, was dat de 2SA-biedster, met haar vaste partner 
aangeeft dat zij partner de keus geeft tussen harten en schoppen.  

 
In ons aller visie moet je, bij een gelijk aantal harten en schoppen (minstens 

vier) dan harten bieden, waarna de partner kan corrigeren. Ik vraag mij 
bovendien af of je zo'n 2SA niet moet alerteren. Zou jij ons hierover 

uitsluitsel kunnen geven? 

 
Rob: 

Ik proef in deze vraag drie misverstanden … 
 

Stayman kent veel varianten. In mijn beginnerstijd – dus in de zestiger 
jaren sprak de oude man – leerde ik dat je twee hoge 4-kaarten aangaf 

met 2SA. Toen was het alerteren (gelukkig) nog niet uitgevonden. 
 

Al geruime tijd is het inderdaad gangbaar om met twee hoge 4-kaarten 
harten te bieden. Vooral als de 2-bieder zwakker kan zijn dan 8 

punten, geeft een 2SA-antwoord onoverkomelijke problemen.  

 
Misverstand 1: 

Daarom wordt met twee hoge 4-kaarten het 2-antwoord 

aangeraden, maar dat is zeker geen plicht!  

 
Volgens jullie aller visie kan de partner – na het 2-bod van de openaar 

– met twee hoge 4-kaarten corrigeren. Ik proef daarin de gedachte dat 
de 2-bieder 2 biedt als dát zijn enige hoge 4-kaart is. 

 
  Misverstand 2: 

Als de 2-bieder inderdaad alleen een 4-kaart schoppen heeft, 

biedt hij na een 2-antwoord 2SA met 8-9 punten, en 3SA met 

10-14. Openaar weet dan dat partner geen 4-kaart harten heeft, 
en dús een 4-kaart schoppen moet hebben, omdat hij anders 

geen 2 had geboden. Het is dan de openaar die corrigeert naar 

3- of 4! 

 
Als 2SA twee hoge 4-kaarten belooft, is dat inderdaad alerteerplichtig. 

Je zou dus kunnen stellen dat de tegenstanders door het niet alerteren 

een verkeerde uitleg kregen. Maar … toch zou ik als arbiter niet 
ingrijpen. 

 
Misverstand 3 
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Als een bod duidelijk bevreemding oproept, zoals dit 2SA-

antwoord, zijn ook de tegenspelers verantwoordelijk voor een 
goede communicatie. En als volgens aller visie met twee hoge 4-

kaarten 2 moet worden geantwoord, moet het 2SA-antwoord 

toch een onmogelijk bod zijn?! Alle reden om voor de uitkomst 
even te vragen naar de betekenis. En als de 2-bieder dan uitlegt 

dat 2SA een hoge 4-kaart ontkent, is het aan de SA-openaar om 
die uitleg te corrigeren.  

Behalve als de SA-openaar zich vergiste, want biedfouten hoef je 
niet te melden . 

 
 

5- of 4-kaart harten? 

Partner opent met  
1 

2e man volgt met  
1 

 
 ?? 

Nu ik, 3e man.  
 

Ik heb een 4-kaart harten. 
Ik kan geen doublet zeggen, want dan verwacht partner dat ik twee 

hoge 4-kaarten heb. Als ik nu 1 bied, belooft dat immers minstens een 

5-kaart. Hoe kan ik mijn 4-kaart harten vertellen? 

 

Rob: 
Ik besnuffel een misverstand.  

Alleen na een volgbod van 1 maak je onderscheid in een 4-kaart 

schoppen (doublet), of 5 of méér schoppen (1). Dat onderscheid in 

lengte maak je omdat je alleen nog geïnteresseerd bent in de schoppen.  
 

Na het volgbod van 1 sluiten we een fit in één van de beide hoge 

kleuren niet uit. Daarom hangt aan het negatief doublet na 1 een 

andere boodschap: minstens een 4-kaart in harten én schoppen! Bied 
je na het volgbod van 1 wel 1 of 1, dan ontken je daarmee tegelijk 

een 4-kaart in de andere hoge kleur. 
 

 
 
 
 


