
 
Bijbieden steun na een 1{} opening (5-kaart Major) 
 
Afkortingen  M major, {of } 
   oM de andere hoge kleur 
 m minor, [ of ] 
 OH, AH Openende resp Antwoordende hand 
 Splinterbod bevestigt kleur openaar, toont singleton of renonce (niet honneur sec) 
 
De klassieke biedingen om steun in de (hoge) openingskleur aan te geven zijn de verhoging naar 2M (6-9 ptn) naar 3M 
(10-11 ptn) en en naar 4M (12+ ptn). 
Hoewel dat op zichzelf duidelijk is, gaat er nogal wat biedruimte verloren die het slemonderzoek eigenlijk beperken tot 
Azen vragen, terwijl het uiterst nuttig om éérst een onderzoek naar controles te doen. 
Om die reden zijn er een paar alternatieven ontwikkeld die gebruik maken van het 2SA en 3SA bod.  
Die biedingen gebruikte je tot nu toe om eventueel aan te leggen in een SA contract en dat zul je dus via een omweg 
moeten doen; in de praktijk zal dat geen probleem opleveren. 
 
We geven de biedingen 2SA/3SA nu een andere betekenis. Onze invulling is dit: 

2SA 3+ krt troefsteun en 10/11 punten óf 16+ punten 
3SA 3+ krt troefsteun en 12-15 punten 

 
Beide antwoorden ontkennen een ‘splinter’ hand dwz een renonce of singleton. Daarmee zou immers direct gesplinterd 
worden naar bv 4[ of 4]. Ze hebben dus min of meer de karakteristiek van een SA hand gehouden, alhoewel twee 
doubletons wel kunnen voorkomen. 
 
Het vervolg na 3SA. 
De OH heeft nu een goed beeld van de AH en zal meestal corrigeren naar 4M. Passen zou kunnen maar wordt afgeraden 
omdat niet bekend is of er mogelijk een kleur helemaal open ligt door bv twee kleine doubletons in beide handen. 
 
Bij voldoende overwaarde kan de OH de eerste fase het slemonderzoek starten door het vrijgekomen 4-niveau te 
gebruiken voor het bieden van (gemengde) controles onder de overeengekomen troefkleur. Gemengd: Aas, Heer, 
renonce of singleton. Bij eventuele herhaling van een controle promoveert deze naar 1

e
 controle: renonce of Aas. 

Dit geeft de belangstelling voor slem aan, maar is niet absoluut slem-forcing: er kan afhankelijk van gevonden controles 
en Azen (fase 2) altijd nog op 4 of 5 niveau worden afgestopt. 
 
Controles bied je van onder af, bv 
1M – 3SA – 4[ belooft een controle in klaver 
1M – 3SA – 4] belooft een ruiten controle, maar ontkent een klaver controle. 
1} - 3SA – 4]  belooft ruiten- maar géén klavercontrole in de OH. 
  Als AH nu 4{ biedt belooft dat zowel een harten- als een klaver controle! 
 
Het vervolg wijst zich vanzelf: 
- Als een speler hoort dat een controle ontbreekt, wordt direct afgezwaaid naar de manche. Azen vragen heeft dan 

immers geen zin meer. In het tweede voorbeeld heeft de OH een klaver controle ontkend, dus als de AH die ook niet 
heeft is een slem kansloos. 

- Zodra een speler hoort dat alle controles binnen zijn, kan hij beginnen met fase 2 van het slemonderzoek (Azen 
vragen) of dat via het bieden van nog een controle aan zijn partner over laten 

 
Azen vragen doen we met Blackwood Roman Keycard (RKC) waarbij troef Heer meetelt als Aas. 
 
Vervolg na 2SA 
Uiteraard mag op 2SA (AH belooft 10/11 óf 16+) niet gepast worden. 
 
OH minimaal:  herbied 3M 
 Met 10/11 zal AH passen. Met 16+ slemonderzoek starten door laagst mogelijke controle (op 3 of 4 

niveau) te bieden. 
OH overwaarde: bied controle op 3 niveau, wat de boodschap overbrengt dat OH zelfs tegenover 10/11 punten al 

(minstens) de manche wil spelen. AH gaat nu (ook met 10/11) mee met het bieden van controles. Als 
AH 16+ heeft wordt hij natuurlijk wild: ipv van minstens manche wordt het minstens slem. 

Op deze manier wordt op betrekkelijk natuurlijke wijze verantwoord een manche of slem bereikt. 
 



We houden nu de biedingen 1M-3M en 1M-4M over en kunnen die gaan gebruiken voor een meer preëmptief karakter, 
dwz minstens een 4 kaart steun maar weinig punten 
 
Optioneel extraatje: Bergen Raises 
Behalve het punten aantal is het ook van belang om de lengte van de troefsteun te weten. Zo kun je met 9 troeven samen 
al gauw op 3 niveau spelen cq uitnemen. Daarom kun je Bergen Raises gebruiken om een 4+ kaart steun aan te geven met 
een beperkt aantal punten: 
 1M – 3[ 6-9 punten en 4+ kaart steun 
 1M – 3] 10/11 punten en 4+ kaart steun 
 
De natuurlijke betekenis van 3m (opening met een 6 kaart) raak je kwijt, maar die komt betrekkelijk weinig voor en kun 
je, bij ontbreken van een M-fit eenvoudig vervangen door 2m te bieden. 
 
Het geheel maken we af met de (nu) preëmptieve biedingen 
 1M – 3M 0-5 ptn en 4+ kaart steun 
 1M – 4M 0-5 ptn en distributionele overwaarde, renonce, singleton, 2

e
 lange kleur 

Uiteraard let je bij deze biedingen ook op de kwetsbaarheid en wedstrijdvorm. 
 
Het complete antwoorden schema na een opening van 1M: 

1SA 6-9 geen 3 kaart steun 
2M 6-9 precies 3 kaart steun 
2SA 10/11  precies 3 kaart steun of 16+ met 3+ kaart steun 
3[ 6-9 4+ kaart steun 
3] 10/11 4+ kaart steun 
3M 0-5 4+ kaart steun 
3SA 12-15 3+ kaart steun 
4M 0-5 4+ kaart steun, met distrib. Overwaarde (renonce, singleton, 2

e
 lange kleur) 

 
Andere biedingen houden hun betekenis.  
Meestal ontkent dat een fit in M, tenzij deze route gebruikt gaat worden om een bijzondere verdeling aan te geven. 
 
1M – 2m 10+, nieuwe kleur 
1{ – 1} gratis, hoeft geen fit hartenfit te ontkennen. Misschien ook een schoppen fit; speelt beter dan een 5-3 
1} – 2{ 5 kaart, zelden een schoppen fit 
 
1{ – 2} afspreken, ofwel 6 kaart met opening, of zwak met 6 kaart 
1} – 3{ idem 
 
1{ - 3}/ 4m splinter: hartenfit, singleton/renonce in schoppen of minor 
1} – 4m/ 4 oM  splinter: schoppenfit, singleton/renonce in m of oM 
 
Niet-bestaande biedingen, dwz speciale afspraken nodig: 
1{- 4} bv Exclusion Blackwood* 
1M – 4SA bv geen fit, wel samen 32+ ptn, Azenvraag, evt kwantitatief 
1M – 5m bv Exclusion Blackwood* 
 
*Exclusion Blackwood:  
vraagt Azen zonder de Aas in de geboden kleur mee te tellen; nuttig als vrager een renonce in die kleur heeft. 
Voorbeeld  
1{- 5[ harten fit, renonce klaver vraagt Azen muv [A 
1{ - 3SA – 5[ idem 
 
 


