
Bridge Bied-steuntje 
Openen op 1 niveau: vanaf 12 punten 
- langste kleur eerst 
- van 2 of 3 vierkaarten de laagste 
- van 2 vijfkaarten de hoogste 

1SA 15-17 punten, 
 4-3-3-3, 4-4-3-2 of  
 5-3-3-2 verdeling  

 
 
Antwoorden  op opening 1♣/♦/♥/♠: vanaf 6 punten 
 

Met vierkaart steun voor partner:  

1♣ - 2♣  6-9 punten, geen 4+ kaart in ♥ of ♠ 
 
1♣ - 3♣ 10-11 ptn,  geen 4+ kaart in ♥ of ♠ 

1♥ - 2♥  6-9 punten 
1♥ - 3♥  10-11 punten 
1♥ - 4♥  12+ punten 

1♦ - 2♦  6-9 punten, geen 4+ kaart in ♥ of ♠ 
 
1♦ - 3♦ 10-11 ptn,  geen 4+ kaart in ♥ of ♠ 

1♠ - 2♠ 6-9 punten 
1♠ - 3♠ 10-11 punten 
1♠ - 4♠ 12+ punten 

 
 

Zonder vierkaart steun voor partner:  

- langste kleur eerst 
- van 2 vierkaarten de goedkoopste 

- van 2 vijfkaarten de hoogste 
- met 6-9 punten niet naar 2 niveau 

1♣ - 1♦/♥/♠ 6+ punten, forcing  
 
1♦ - 1♥/♠ 6+ punten, forcing 
 - 1SA 6-9 punten, geen 4+ ♥/♠ 
 - 2♣ 10+ forcing 
 - 2SA 10-11 ptn, SA verdeling 
  geen 4+ kaart ♥ of ♠ 

1♥ - 1♠ 6+ punten, forcing 
 - 1SA 6-9 punten, geen 4+ ♥/♠ 
 - 2♣/♦ 10+ forcing 
 - 2SA 10-11 ptn, SA verdeling 
  geen 4+ kaart ♥ of ♠ 
1♠ - 1SA 6-9 punten, geen 4+ ♠ 
 - 2♣/♦/♥ 10+ forcing 
 - 2SA 10-11 ptn, SA verdeling 
  geen 4+ kaart ♠ 
 

 
 

Tips voor afspel 
 
SA:  vaste slagen tellen, werkkleur(en) 

ontwikkelen 
Troef: Beginnen met troeftrekken 
 
Snijden: Naar de vork toespelen 
 
Honneurs aan de korte kant éérst 

Tips voor tegenspel 
 
- Derde man doet wat hij kan 
- Tweede man laag 
- Honneur op honneur 
- Speel partners uitkomst kleur terug 
- Uitkomen in partners volgbod 

 



Bridge Bied-steuntje 
Antwoorden na 1SA opening 
- met 0-7 punten:  pas of Jacoby transfer 
- met 8+ punten: Stayman, Jacoby of verhoging in SA 

1SA - pas 0-7 punten, geen 5+ in ♥ of ♠ 
1SA - 2SA 8-9 punten, geen 5+ in ♥ of ♠ 
1SA - 3SA 10-15 punten, geen 5+ in ♥ of ♠ 

1SA - 2♣  Stayman met 8+ punten en 1 

of 2 hoge vierkaarten 
Antwoorden 

2♦   geen vierkaart in ♥ of ♠ 

2♥  vierkaart in ♥, mogelijk ook in ♠ 
2♠  vierkaart in ♠, geen 4♥ 

1SA - 2♦  Jacoby transfer. 5 kaart ♥, 

0+ punten. Verplicht 1SA 
openaar tot bieden van 2♥ 

1SA - 2♥ Jacoby transfer. 5 kaart ♠,  
0+ punten. Verplicht 1SA 
openaar tot bieden van 2♠  

 

2-openingen en antwoorden 
2♣ -  Mancheforcing, willekeurige verdeling, of 

- SA verdeling met 23+ punten 
Antwoorden (verplicht)  

 2♦   0-7 punten, willekeurige verdeling 

 2♥ /♠  3♣ /♦  8+ punten, goede 5+ kaart 

 2SA  8+ punten, SA verdeling 

 
2♦♦♦♦ /♥/♥/♥/♥ /♠♠♠♠  5+ kaart in geboden kleur, 8-9 speelslagen 

Antwoorden:   Nieuwe kleur 8+ punten, goede 5+ kaart 
   Steunen mag vanaf een 3 kaart 
 
2SA   20-22 punten, 4333, 4432 of 5332 verdeling 
antwoorden 

 pas 0-3 punten, geen 5+ in ♥  of ♠  
 3♣  Stayman 

 3♦  Jacoby transfer. 5+ kaart ♥   0+ punten. 

 3♥  Jacoby transfer. 5+ kaart ♠   0+ punten.  

 3SA 4+ punten, geen 4+ kaart in ♥  of ♠  

Uitkomen 
Hoogste van een serie: 
HVB63, VB98 
 
Kleintje belooft plaatje: 
V862,   HB952 
 
Hoge middenkaart 
onkent plaatje: 
864 3, 108632 
 
Start in de kleur van 
partners volgbod.  
 
Start tegen SA: in een 
hoge (ongeboden) kleur 
 
Start met troef als je 
tegen zit in de éérste 
kleur van de leider 

 

Preemptieve openingen 
3 ♣♦ ♥ ♠  Goede 7+ kaart, max 10 punten, 6-7 speelslagen 

4 ♣♦ ♥ ♠  Meestal 8+ kaart, max 10 punten, circa 8 speelslagen 

Antwoorden:  Pas als je geen manche ziet zitten 
  Geen 3SA met maar een singleton in partners kleur 

  Na 3 ♥ /♠ : Verhoog naar de manche met ca 3 slagen mee. 

 

Bieden na opening tegenpartij 
- Volgbod in kleur goede 5+ kaart, ca 9-15 punten 
- 1SA volgbod  SA verdeling, 15-17 punten, dekking in de opening 
- Sprongvolgbod goede 6 kaart, 13-15 punten 
- informatie doublet 13+ punten, geen goede eigen kleur, steun andere kleuren, 

dus kort in de openingskleur 
 


