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Reverse bieden 
 
Iedereen heeft zijn mede-bridgers ooit wel eens horen praten over een ‘reverse’ zonder te begrijpen wat daar precies mee 
bedoeld wordt. Letterlijk betekent ‘reverse’ : omgekeerd. Het gaat dus over omgekeerd bieden. Je zult zien dat dat 
gebaseerd is op de klassieke theorie: van 2 vierkaarten open je de laagste, met 5-5 of 5-4 open je de hoogste kleur. En dat 
geldt in beginsel ook voor het doen van een bijbod. Kijk hier eens naar:  
 

1. West Oost  2. West Oost In beide biedverlopen heeft West 2 kleuren: klaveren en harten.  
 
Wat kunnen we verder nog zeggen over het bieden van West?  

1♥ 1♠  1♣ 1♠ 
2♣   2♥  

 
In 1 is het een economisch biedverloop: West belooft nu 5 harten en 4 klaveren. Na 2♣ kan Oost zijn voorkeur voor een van 
beide kleuren op 2 niveau kenbaar maken, ook als hij maar 6 punten zou hebben.  
 

 
 
 
 
 

Biedverloop 2 kost erg veel biedruimte en is dus minder economisch 
 

 
 
 
 
 

Door zijn bieden heeft West zijn partner helemaal klem gezet en hem gedwongen op een niveau te bieden waarvoor hij 
veel te zwak is. We spreken af dat dat alleen mag als West daar zelf compensatie voor heeft in de vorm van voldoende 
punten. West moet voor oneconomische bieden minstens 16 punten hebben. Dan is met samen plm 22 punten een 
contract met een minimale West op 3 niveau nog wel speelbaar.  
De oneconomische bieding waarmee West hier eerst een lage kleur biedt en op 2 niveau  een hogere 2e kleur heet ‘reverse’ 
en is meestal (maar niet altijd) te herkennen aan het bieden van een kleur die partner heeft overgeslagen.   
 
Dit zijn reverse biedingen: 

5. West Oost  6. West Oost  7. West Oost De 2e kleur van West is hoger dan de éérst 
geboden kleur. Oost had die overgeslagen. 
West heeft minimaal 16 punten.  

1♣ 1♥  1♣ 1♠ 1♦ 1♠ 
2♦   2♦/♥  2♥  

 
Dit niet: 

8 West Oost  9. West Oost  10. West Oost Hier biedt West de 2e keer een lagere 
kleur op 2 niveau. Dat vereist geen extra 
kracht.  

1♦ 1♥/♠  1♥ 1♠ 1♠ 1SA 
2♣   2♦/♣  2♥  

 
Dit is ook geen reverse: 

11 West Oost  12. West Oost  13. West Oost West biedt in 2e instantie wel een hogere 
kleur maar blijft op 1 niveau.  1♣ 1♦  1♦ 1♥ 1♦ 1♠ 

1♥/♠   1♠  1SA  

 
En voor de volledigheid: dit is ook niet reverse, wel sterk: 

14 West Oost  15. West Oost  16. West Oost Het bieden van de 2e kleur met een 
sprong na een bijbod op 1 niveau belooft 
18-19 punten en is manche-forcing  

1♣ 1♦  1♦ 1♥ 1♥ 1♠ 
2♥/♠   2♠  3♣/♦  

 
Een en ander overziend komt het er op neer dat een reverse bieding 16 á 17 punten belooft. Daaruit kunnen we nog iets 
afleiden. Wie 16-17 punten, maar niet 1 SA opent, heeft dus een hand die qua verdeling ongeschikt is om SA te openen en 
dat kan alleen maar zo zijn als openaar 2 een singleton of 2 doubletons heeft. En daaruit volgt weer dat de ‘reverse’ bieder 
minimaal 5 kaarten in de 1e kleur en minimaal 4 kaarten in de 2e kleur heeft. Niet andersom, want dan zou hij met de 
hogere kleur zijn begonnen. In 5 heeft West dus meer klaveren dan ruiten:  een 5-kaart klaveren en een 4-kaarten ruiten; of 
5 ruiten, maar dan langere klaveren. Met 4-4  klaveren/ruiten zou hij 1 SA hebben geopend, met 5ruiten en 4 klaveren één 
ruiten. Dat betekent de je als openaar je moet houden aan de vereisten voor een reverse bieding, anders zet je je partner 
op het verkeerde been.  

3. West Oost ♠ B9862 Oost wil niet passen op 2♣ en in de wetenschap dat West 5 harten heeft kan 
hij rustig 2♥ bieden. Met een minimale hand zal West daarop passen.  1♥ 1♠ ♥ HV6 

2♣ ? ♦ 542 
  ♣ 93 

4. West Oost ♠ B9862 Oost heeft nu het ‘mes op de keel’: hij moet iets bieden, maar wat? 
Zo te zien heeft West maar 4 harten (anders zou hij er mee begonnen zijn) en 
misschien 5 klaveren. Met deze minimale hand van Oost is het niet 
verantwoord om 2SA te bieden of naar 3-niveau te gaan 

1♣ 1♠ ♥ HV6 
2♥ ? ♦ 542 

  ♣ 93 
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Die vereisten zijn: 

• Minimaal 16 punten 

• Een twee-kleurenspel, minimaal een 5-4 verdeling.  
 

17. ♠  6 
♥  AV4 
♦  HVB4 
♣ HV1074 

West Oost  Schoolvoorbeeld: 17 punten 5 klaveren, 4 ruiten  
 1♣ 1♠  

 2♦   

    

 

18. ♠ 6 
♥ HV92 
♦ AHB964 
♣ H8 

West Oost  Er is niks op tegen om het ook met een 6 kaart te doen. Je kunt natuurlijk ook 
3♦ herbieden, maar een mogelijke harten fit blijft dan buiten beeld. De extra 
6e ruiten kun je later ook nog wel bieden.  

 1♦ 1♠  
 2♥   
    

 

19. ♠ AV 
♥ VB92 
♦ 63 
♣ AHVB2 

West Oost  Met 19 punten kun je naar 3♥ springen. Alternatief is om ook hier 2♥ reverse 
te bieden. Dat is ook al sterk, en omdat 3♥ wel erg oneconomisch is wel zo 
makkelijk. Partner mag toch niet passen en je komt meer aan de weet.     

 1♣ 1♠  
 2♥   
    

 
Dat laatste is hier anders:  

19. ♠ AV 
♥ AHVB9 
♦ 63 
♣ VB62 

West Oost  Hier moet je wel degelijk met een sprong bieden, want 2 klaveren zou geen 
extra kracht beloven.      1♥ 1♠  

 3♣   
    

 
De volgende handen zijn ongeschikt voor een reverse bieding: 

20. ♠ 6 
♥ H982 
♦ AVB94 
♣ H86 

West Oost  13 punten, veel te zwak voor een ‘reverse’ 2♥. 
Je hebt de keus tussen 2♦ of 1SA. Gezien de verdeling en de kwaliteit van de 
ruiten kies je voor 2♦. 

 1♦ 1♠  
 ?   
    

 

21. ♠ 62 
♥ AH82 
♦ V9754 
♣ A8 

West Oost  13 punten, veel te zwak voor een ‘reverse’ 2♥. 
Weer is de keus 2♦ of 1SA. Het laatste heeft de voorkeur, want de ruiten zijn 
van slechte kwaliteit.  

 1♦ 1♠  
 ?   
    

 

22. ♠ A6 
♥ HV92 
♦ 974 
♣ AHV8 

West Oost  18 punten, een sterke hand maar ongeschikt voor een reverse: een 2 kleuren 
spel is minimaal een 5-4 verdeling. 
2SA is de correcte herbieding. 2♥ zou een 5-kaart klaveren beloven.   

 1♦ 1♠  
 ?   
    

 
Reverse na 2 over 1 bijbod 
 

23. West Oost  24. West Oost Ook na een bijbod op 2 niveau kun je reverse bieden. Je belooft 
nu weer 16-17 punten en met de 10+ van Oost is op 2 niveau 
de situatie dus al manche-forcing geworden.   

1♦ 2♣  1♣ 2♦ 
2♠   2♥  

 

25. ♠ H432 
♥ 9 
♦ AHB94 
♣ AV6 

West Oost  West heeft een hand die wel een reverse waard is.  
Met samen 27 punten wordt er een manche gespeeld 
Even uitzoeken welke.  

 1♦ 2♣  
 2♠   
    

 

26. ♠ H432 
♥ 9 
♦ AB943 
♣ AB6 

West Oost  Nu is West te zwak voor een reverse/manche-forcing 2♠. Je moet een zwakke 
herbieding doen: 2SA of 2♦. Gezien de ene harten komt alleen het laatste in 

aanmerking. Oost heeft met 2♣ een vierkaart ♠ voorlopig ontkend. 

 1♦ 2♣  
 2♦   
    

 

25. ♠ H432 
♥ 97 
♦ AB94 
♣ AV6 

West Oost  Ongeschikt qua kracht en verdeling voor een reverse 2♠. 
Herbied 2SA, dat toont 12-14 punten.   1♦ 2♣  

 2SA   
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Hoewel de afspraak was dat een reverse 16-17 belooft, kun je na een 2-over-1 antwoord wel een puntje smokkelen. Als je 
er 15 hebt zijn dat er met de 10 van partner toch al 25 samen: 
 

26. ♠ AV104 
♥ HV973 
♦ A7 
♣ 84 

West Oost  Net sterk genoeg voor een reverse. Tegenover 10 punten wil je immers naar 
de manche.   1♥ 2♦  

 2♠   
    

 
Voor de duidelijkheid nog maar eens: 
 

27. West Oost  28. West Oost In beide gevallen is 3♣ niet reverse, want het is een lagere 
kleur dan de eerste. Wel toont het overwaarde. Een nieuwe 
kleur op 3 niveau is manche-forcing.   

1♠ 2♦  1♥ 2♦ 
3♣   3♣  

 
Antwoorden op een reverse bieding 
Er mag niet op gepast worden, want het is een sterk bod en kan in een enkel geval tot wel 19 punten tellen. Een reverse 
bieding is dus altijd forcing voor minstens één biedronde. Na een 2-over-1 antwoord is het zelfs manche-forcing. 
 
De antwoorden verlopen op tamelijk natuurlijke wijze.  Het totale aantal punten is bij de antwoorder bekend. Met zwakke 
handen zal antwoorder een minimale herbieding doen, bv: 

• Het zo goedkoop mogelijk herhalen van de eigen kleur 

• Het zo goedkoop mogelijk steunen van één van partners kleuren 

• Het bieden van SA 
 
Voorbeelden: Oost móet bieden na de reverse van West. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Gas geven 
Na een reverse bieding (16+ punten) zal partner met 9+ dus gas moeten geven om de manche te bereiken 
 

 

29. West Oost ♠ HB7653 Met een 2♠ laat Oost zien dat hij zwak is met lange schoppen . 
Bod is niet forcing, West mag er op passen. Zelfs tegenover 16 punten is 
een manche ver weg.   

1♦ 1♠ ♥ 87 
2♥ ? ♦ V8 

  ♣ 1093 

30. West Oost ♠ B763 2SA toont 6-8 punten en een dekking in de ongeboden kleur. Met een minimale 
reverse zal West passen.  West heeft 5-4 in ♣/♥ en heeft zeer waarschijnlijk niet 

ook nog eens een 4 kaart ruiten. 3♦ bieden is dus vragen om moeilijkheden. 
Zo’n 3♦ bod gaan we (tzt) gebruiken als een conventie, bekend als de 4e kleur.   

1♣ 1♠ ♥ 875 
2♥ ? ♦ AV84 

  ♣ 107 

31. West Oost ♠ AV63 Oost moet bieden: schoppen kan niet, 2SA ook niet wegens ontbreken ruiten 
dekking. Passen op 2♥ (4-3 fit) mag niet, maar 3♣ bieden in de 5-3 fit kan wel.  
Alweer: niet forcing.  

1♣ 1♠ ♥ 875 
2♥ ? ♦ 843 

  ♣ 1075 

32. West Oost ♠ 32 Biedt hier 3♦. Dat belooft een 4 kaart ruiten en (dus) een 5 kaart harten. Met 
4♥+4♦ zou immers direct 1♦ zijn geboden. Als West nu ook nog eens een 3 kaart ♥ 
zou hebben, is de 5-3 in die kleur ook ontdekt.  

1♣ 1♥ ♥ AV875 
2♦ ? ♦ B843 

  ♣ 75 

33. West Oost ♠ AV10763 Bied 3♠. Met zijn 10 telt Oost minstens 26 punten: een manche moet geboden 
worden. 3♠ toont een 6 kaart schoppen en wat overwaarde. Er zal wel 3SA of 4♠ 
gespeeld gaan worden.  Met een minimale hand zou Oost 2♠ hebben geboden. 

1♣ 1♠ ♥ 83 
2♦ ? ♦ A83 

  ♣ 75 

34. West Oost ♠ HB76 Ook hier gaat met 10 punten tegenover een reverse een manche gespeeld worden.  
Geen lengte, geen fit. Oost heeft de ruiten gestopt en biedt direct 3SA.   
 

1♣ 1♠ ♥ 832 
2♥ ? ♦ V1083 

  ♣ A5 
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Na een 2-over-1 reverse is de situatie manche-forcing (zie 23-26). Elk bod in de antwoordende hand onder de manche is nu 
forcing en kan gebruikt worden om de hand nader te omschrijven qua kracht of verdeling.   
 
Reverse van de antwoordende hand 
Ook de antwoordende hand kan ‘reverse’ bieden. Die belooft dan 12+ punten ipv 16-17.  
 

36. West Oost  37. West Oost In beide gevallen is 2♥ of 2♠ reverse: Oost biedt een 2e 
kleur die hoger is dan zijn 1e kleur. Zo’n reverse in de 
antwoordende hand is altijd manche-forcing.  

1♣ 1♦  1♦ 2♣ 
1SA 2♥/2♠  2♦ 2♥/2♠ 

 
 

2♠ wordt hier niet geboden om de fit te ontdekken, want West heeft met 1SA al een 4-kaart schoppen ontkent. Het is 
eerder bedoeld om het bieden gaande te houden en zowel punten als de 5-kaart harten aan te geven, want dat belooft het 
reverse bod nu. Met een 3-kaart harten mee zal West dus steunen met 3♥. Daarna wordt het 4♥ of 3SA.  
 

 
Ter onderstreping is het goed eens aandachtig naar dit biedverloop te kijken 

 
In het algemeen geldt dus dat je met een hand, zwakker dan een opening eerst je (hoge) kleur op 1 niveau noemt, ook als 
je met bv 10 punten 2♣ of 2♦ had kunnen bieden.  
 

 
Reverse na een tussenbod? 
In beginsel gelden dezelfde regels voor ‘reverse’ bieden ook als de tegenstanders meebieden 
Vergelijk de biedverlopen in 42 en 43 eens:  
 

43.West Noord Oost Zuid 

 

 44.West Noord Oost Zuid 

1♥ 2♣ 2♦ pas  1♣ 1♠ 2♦ pas 

??     ??    

         

 

In 43 heeft het tussenbod weinig aan de gang van zaken veranderd. Na een pas door Noord zou 2♠ bij West reverse zijn 

geweest. Dat is nog steeds het geval. Met een minimale hand biedt West 2♥ of 2SA.   
 

In 44 ligt het anders. Na een pas van Noord en 1♦ bij Oost had West rustig 1♥ kunnen bieden. Nu is 2♥ het goedkoopste 

bod. 3♣ is op 3-niveau en het is dermate onlogisch dat het laagste bod dat je kunt doen nu overwaarde zou beloven. In zo’n 

situatie is 2♥ dus niet meer reverse. Passen op 2♦ kan niet, want Oost kan nog steeds een opening hebben.  
 

35. West Oost ♠ 843 Oost wil naar de manche, maar weet niet welke het beste is. Wat nu?   
Alleen de 4e kleur conventie biedt hier een oplossing: biedt 2♠. Dat vraagt West om 
3♥ te bieden op een 3-kaart, 2SA met een schoppen dekking of 3♣/3♦ met een 
extra kaart in die kleur. Daarna kan Oost het eindbod bepalen.  

1♣ 1♥ ♥ AH763 
2♦ ? ♦ VB4 

  ♣ 82 

38. West Oost ♠ H876 2♠ is reverse en belooft minstens 12 punten.  
Manche-forcing, want West heeft ook een opening.  1♦ 1♥ ♥ AV832 

1SA 2♠ ♦ 8 
  ♣ A65 

39. West Oost ♠ 76 2♥ is reverse en dus manche-forcing. Om dat te bieden moet Oost dus wel 12+ 
punten hebben. Anders dan in 38 kan West nog wel een 4-kaart harten hebben. Hij 
kon die met zijn, kennelijk zwakke hand, niet bieden want dat zou een reverse door 
West zijn geweest.  

1♦ 2♣ ♥ AV82 
2♦ 2♥ ♦ 8 

  ♣ AHB983 

       

40. ♠ A32  ♠ 84 West Oost Oost is te zwak om met 2♥ reverse te bieden en had zich dat 
tevoren moeten realiseren. Nu wordt de 4-4 fit in harten gemist.   

Op 1♦ had hij gewoon 1♥ moeten bieden, ondanks zijn 5 kaart. 

 ♥ A1042 
W - O 

♥ HV94 1♦ 2♣? 
 ♦ AB1085 ♦ 63 2♦ pas 
 ♣ 8  ♣ AB874   

41. West Oost ♠ AH76 Hier ben je sterk genoeg om met éérst 2♣ en dan 2♠ de manche te forceren. Na 2♦ 
bij West biedt je 2♦ en na 2SA  en na 2SA ♠. Oost laat dan een sterk spel zien met 
een 4-kaart schoppen en een langere klaverkleur.  

1♦ 2♣ ♥ 82 
  ♦ 8 

  ♣ AVB983 
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45. 
♠ 982 
♥ AB105 
♦ H8 
♣ HV95 

West Noord Oost Zuid  Passen is geen optie want Oost kan heel sterk zijn en je wilt niet dat het 

bieden met 2♦ uitsterft als je past.  
Afspraak: na een volgbod van de linkertegenstander is het bieden van 
een hogere kleur op 2-niveau geen reverse als het bod goedkoper is 
dan kleurherhaling. Je bent gedwongen om te bieden: niet reverse.  

 1♣ 1♠ 2♦ pas  

 2♥     

      

 
 

46. ♠ 92 
♥ HV105 
♦ 98 
♣ AVB95 

West Noord Oost Zuid  Na een tussenbod van de rechtertegenstander heeft 2♥ wel weer de 
kracht van een reverse. Met een minimale hand mag je nu passen. 
Partner komt immers nog aan de beurt om het bieden eventueel aan 
de gang te houden. Bieden is hier vrijwillig: wel reverse. 

 1♣ pas 1♠ 2♦  

 2♥     

      

 
 
 
Oefeningen  
 
 

1. ♠ -   
 ♥ HV42 1♣ 1♠ 
 ♦ AH93 ?  
 ♣ B10974   

 
 

2. ♠ H6   
 ♥ AV42 1♣ 1♦ 
 ♦ 93 ?  
 ♣ AH974   

 
 

3. ♠ A75   
 ♥ V742 1♦ 2♣ 
 ♦ HVB9 ?  
 ♣ B9   

     
 

4. ♠ 3   
 ♥ HV42 1♣ 1♠ 
 ♦ AH9 ?  
 ♣ AVB74   

 
 

5. ♠ 864   
 ♥ AHB2 1♦ 1♠ 
 ♦ AH93 ?  
 ♣ H8   

 
 

6. ♠ V7   
 ♥ A42 1♦ 1♥ 
 ♦ A9753 1SA 2♠ 
 ♣ H108 ?  

     
 

7.   ♠ A853 
 1♦ 1♠ ♥ 1085 
 2♥ ? ♦ AHB8 

   ♣ H9 

 
 

8.   ♠ A853 
 1♣ 1♠ ♥ 1085 
 2♦ ? ♦ V87 

   ♣ 943 

 
 

9.   ♠ H9753 
 1♣ 1♠ ♥ A75 
 2♥ ? ♦ 84 

   ♣ V94 

     
 

10.   ♠ 853 
 1♦ 1♥ ♥ H985 
 2♣ ? ♦ 86 

   ♣ H972 

 
 

11.   ♠ A853 
 1♣ 1♥ ♥ B1085 
 2♠ ? ♦ B87 

   ♣ V8 

 
 

12.   ♠ A853 
 1♦ 1♥ ♥ B1085 
 1♠ ? ♦ B87 

   ♣ V8 

 
 
 
 
 
Antwoorden 

1. 2♦ of 2♥ is reverse. Met 13 punten ben je daarvoor niet sterk genoeg. 1SA bieden is niet fijn, dus maar 2♣ op een 
armzalige 5 kaart.  

2. Je hebt wel een reverse hand met 16 punten. 2♥ is een sprongbod, belooft 18-19 punten en is mancheforcing. 

Daarvoor ben je te zwak. Gewoon 1♥ is het normale antwoord.  
3. Geen 16+ punten, geen 5-4 verdeling dus geen reverse hand. Bied 2SA, dat belooft 12-14 punten met een SA 

verdeling. Belooft minder dan 15 want met 15-17 zou je 1SA hebben geopend.   

4. Qua Punten en verdeling geschikt voor een reverse herbieding: 2♥. Je hebt samen minimaal 25 punten. Er is geen 
reden direct de manche te bieden: partner mag toch niet passen.  

5.  Sterk, maar geen geschikte verdeling voor een reverse. Bied 2SA, een sprong naar 2SA belooft 18-19 punten.  

6. Partner bood reverse, heeft dus een opening en een 5-kaart harten. Minimale opening: spring direct naar 4♥. 

7. Partner bood reverse en heeft een 5-4 in ♦/♥. Genoeg punten voor de manche. 3SA is aantrekkelijker dan 5♦. 

8. Je mag niet passen op een reverse. Steun naar 3♣. Niet 2SA bieden met de harten ongedekt.   

9. Lastig: er is alleen een klaverfit  en je telt minstens 25 punten. 5♣ is erg hoog en voor 3SA moet partner iets in 

ruiten hebben. Alleen de 4e kleur conventie kan helpen. Biedt 3♦ om partner aan de praat te houden.  

10. 2♣ is niet reverse. Je mag passen. Voor een manche moet partner 18-19 punten hebben. Hij heeft er hoogstens 

17, dus te weinig voor 3SA of 5♣.  

11. 2♠ is niet reverse maar een sprongbod dat 18-19 punten belooft. Bied 4♠ 

12. 1♠ niet ook niet reverse, maar kan nog steeds 17 punten bevatten. Bied 2♠ en laat het initiatief aan partner over.    


