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ReBo’s Competitief Bridgen 
 

voorwoord 
 

Competitief bieden is zeer boeiend. Als de tegenpartij zich in de bieding mengt ontstaat  

er vaak een deelscoregevecht. Je moet dan telkens besluiten nemen. Om deze besluiten 

goed te kunnen nemen heb je theoretische bagage nodig. In dit boek heb ik een aantal 

biedtheorieën beschreven waarmee naar mijn mening de clubspeler tot in de hoogste  

lijnen zijn mannetje kan staan. 

 

Van februari 2020 tot februari 2021 heb ik het genoegen gehad om in het bridgemagazine 

BridgeKontakt van de Vlaamse Bridge Liga onder ReBo’s Biedrubriek een aantal artikelen 

over competitieve biedtheorieën te kunnen publiceren. Deze zijn in dit boek opgenomen.  

Om het geheel te complementeren heb ik in dit boek een aantal (bied)theorieën 

toegevoegd. Opgemerkt dient te worden dat in de betreffende artikelen voor Aas (A),  

Heer (H), Vrouw (V) en Boer (B) respectievelijk Ace (A), King (K), Queen (Q) en Jack (J) zijn 

gebruikt omdat deze in Vlaanderen gangbaar zijn. Dit heb ik in het hele boek aangehouden. 

 

Op basis van mijn vier bridgeboeken en mijn ervaringen als bridgedocent heb ik  

ReBo’s Systeemkaart voor de Gevorderde Bridger en ReBo’s Systeemkaart voor de 

Halfgevorderde Bridger samengesteld en gecombineerd in dit boek opgenomen. 

 

Van mijn eerste drie bridgeboeken zijn in de bijlagen 7-9 samenvattingen gegeven. 

Voor meer informatie over ReBo’s Bridgeboeken en reviews zie boekenbestellen.nl of  

google de titels van mijn boeken. 

Mijn boeken zijn te koop bij boekenbestellen.nl, de boekenwinkels van de Nederlandse 

Bridge Bond, de Vlaamse Bridge Liga, Alpha Bridge en alle (online) boekhandels. 

 

Ik hoop met mijn boeken een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kennis en van het 

inzicht in het intrigerende bridgespel. 

Graag wens ik de lezers van mijn boeken dan ook veel studie- en spelplezier!  

 

 

Rens Bousardt 
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Hoofdstuk 2: Balancen 

 

 

In hoofdstuk 1 staat de theorie van De Wet van Larry Cohen beschreven aan de hand van 

onderstaande de figuur waarbij beide partijen een fit hebben.  

 

W  N  O  Z   

1   1♠  2   2♠ 

? > 3   ?? 

Samenvattend hebben we geconstateerd: 

-Als beide partijen een fit hebben laat je de tegenstander (in principe) niet op  

 2-niveau spelen. 

-Als het bieden op 3-niveau is beland bied je bijna uitsluitend door met 9+ troeven samen. 

 

Hierbij wordt De Wet van Larry Cohen gevolgd: 

Bij competitief bieden kun je zoveel slagen bieden als het aantal troeven dat je samen hebt. 

 

We gaan nu een stukje theorie behandelen dat “balancen” wordt genoemd. 

Als het bieden op een laag niveau dreigt uit te sterven is het namelijk regelmatig mogelijk 

om het bieden nog open te houden.  

 

Als eerste behandelen we de biedsituatie waarbij de tegenstanders een fit hebben. 

 

W N O Z 

  1  pas 

2  pas pas ? 

 

Zuid weet 5 dingen: 1. De tegenstanders oost-west hebben een fit. 2. Ze hebben maximaal 

14+9=23 punten. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze minder punten. 3. Zuid heeft dus samen 

met zijn partner noord waarschijnlijk ongeveer 20 punten. 4. Zuid en noord hadden geen van 

beide de kracht om direct in de bieding te komen. 5. De kans is groot dat 2  door oost-west 

gemaakt wordt.  

 

Moet zuid passen of bieden?  

Als zuid nu gaat bieden “heropent” hij de bieding. Dit noem je “balancen”.  

Balancen doe je om de deelscore te bevechten. Het is mede gebaseerd op de punten van zijn 

partner. Het is dus uitgesloten dat partner nog naar de manche gaat. 
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Voorbeeldspel balancen 
 

 

O/-    ♠KQ964   

     Q754    

     105    

     ♣86 

      

     N 

 

♠53       ♠AJ10 

A98       6 

Q97432 W          RBB  O AJ6 

♣Q7       ♣K95432 

 

     Z   W N O Z 

          1♣ 1  

     ♠872    1SA 2  p p  

     KJ1032  3  3  a.p.  

     K8    

     ♣AJ10   Resultaat N-Z 3 -1  

 

toelichting op de bieding 

 

-oost opent met 1♣ 

-zuid geeft een 1  volgbod 

-west biedt het “vuilnisbakken bod” 1SA 

-noord biedt 2  

-na de pas van oost en zuid weet west dat de punten over beide partijen 

 ongeveer gelijk verdeeld zijn  

-verder hebben de tegenstanders een -fit 

-ook kent hij de slogan: “zij een fit, wij een fit” 

-west weet dat als beide partijen een fit hebben je de tegenstanders 

 niet op 2-niveau moet laten spelen 

-tenslotte zijn beide partijen niet kwetsbaar  

-west besluit met zijn 6-kaart  te gaan balancen en biedt 3   

-noord laat zich liften en biedt volgens De Wet 3   

 

 

 

 

 

 

Bron: ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers 
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Hoofdstuk 3: Het support doublet 
 

 

Stel je opent met 1♣ waarna je partner 1  of 1♠ biedt gevolgd door een bod van je rechter 

tegenstander. Je partner belooft een 4(+)-kaart  of ♠. Zelf heb je een 3-kaart  of ♠.  

Jullie zijn op zoek naar de fit in de hoge kleur. Met het support doublet vertel je aan partner 

dat je een 3-kaart hebt. 

 

     jouw hand  

      (zuid) 

W N O Z  

    1♣ ♠KQ8 

p 1  2  dbl 1074 

872 

     ♣AKJ2 

 

Het support doublet vertelt nog niets over de kracht van je hand. Je kunt zoals in dit 

voorbeeld 13 punten hebben maar ook 19 punten. 

 

Een voorbeeld. 

 

     N 

 

♠KQ9       ♠A7432 

A84       765 

974  W          RBB  O Q106 

♣A653       ♣QJ 

 

     Z 

 

W N O Z 

 1♣ p 1♠ 2  

 dbl p 2♠  

 

 -west opent met 1♣ 

 -oost biedt 1♠ 

 -dit 1♠ bod kan een 4-krt ♠ maar ook een 5(+)-krt ♠ zijn 

 -zuid geeft een 2  volgbod 

 -west geeft een support doublet 

 -dit support doublet toont precies een 3-krt ♠ 

 -hiermee is de ♠-fit gevonden 

 -oost biedt 2♠ 

 

NB Als west geen support doublet biedt dan weet partner oost dat hij maximaal een  

2-krt ♠ heeft. 
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Hoofdstuk 6: Het negatief doublet 
 

 

Het aantal mogelijke bridgespellen is groter dan alle zandkorrels op onze aarde! 

Daardoor kan er nooit een sluitend biedsysteem ontwikkeld worden. 

 

Het biedsysteem van het bridgespel is in de kern gebaseerd op de beantwoording van de 

volgende twee vragen: 

1. Is er een fit in een hoge kleur? 

2. Zit er een manche in? 

 

Dit heeft alles te maken met het puntensysteem.  

Zo levert de manche 3SA niet kwetsbaar 400 en kwetsbaar 600 punten op.  

De manche 4  of 4♠ levert echter niet kwetsbaar 420 en kwetsbaar 620 punten op. 

Verder blijkt dat je meestal in een troefcontract 1 slag meer maakt dan in een SA contract. 

 

Om de fit in de hoge kleur te ontdekken zijn er allerlei conventies bedacht.  

De bekendste zijn Jacoby en Stayman. Een ander voorbeeld is Checkback Stayman.  

Deze theorieën zijn in mijn eerste 3 boeken uitgebreid behandeld. 

 

In dit artikel gaan we nader in op het negatief doublet.  

Oorspronkelijk was de naam Spoetnik doublet omdat het door de Amerikanen Roth en Stone 

werd gepubliceerd in 1957 toen de Russen het eerste satellietje met de naam Spoetnik 1 de 

ruimte in schoten.  

Ikzelf vind het negatief doublet een van de meest ingenieuze doubletten die ontwikkeld zijn. 

 

Een geboden doublet is negatief als partner op 1-hoogte in een kleur heeft geopend en de 

tegenpartij vervolgens in een kleur een volgbod doet. 

Je geeft een negatief doublet als je gehinderd wordt in het bieden van je 4(+)-kaart hoog 

op 1-niveau. 

 

Je kunt het negatief doublet als volgt visualiseren. Stel je bridgepartner staat aan de voet van 

een berg. Jij staat aan de andere kant van de berg. Je wilt een bod doen maar de berg vormt 

een obstakel. De berg heeft echter een tunnel: het negatief doublet😉😉 

 

een voorbeeld 

    hand van zuid  toelichting bod 

W N O Z   

 1  1♠ dbl ♠932   -er is een -fit    

    KQ82   -je bent echter op zoek naar een fit  

    QJ103   in een hoge kleur 

   ♣74   -jouw negatief doublet belooft hier  

 een 4-krt  en 6+ pt  

 

Zuid kan hier geen 2  bieden want dat belooft een 5-krt  en 10+ punten.  

Het 1♠ bod van oost is dus de berg en het negatief doublet de tunnel. 
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Biedfiguren het negatief doublet 

 

 

     uw hand toelichting bod 

     (zuid) 

      

         W N O Z   

  1  1♠ dbl ♠972  -uw doublet belooft een 4+-krt ♣ én 

     Q5   een 4+-krt  en 6+ pt 

     KJ32 

     ♣A1098 

 

 

 W N O Z   

  1  1♠ 1SA ♠KJ32  -uw 1SA bod belooft 6-10 pt en  

     J98   een dekking in ♠ 

     1094  -partner weet nu dat u geen 4-krt  heeft; 

     ♣A32   u biedt immers geen negatief doublet 

   

   

      uw hand      

      (west) 

   

            W N O Z 

♠AJ98 1♣ 1  dbl p -het doublet van partner oost  

     1053 2♠     belooft een 4-krt ♠ en 6+ pt 

      A2      -uw 2♠ bod belooft een ♠-fit en 

      ♣K1032      12-15 fit pt 

   

    

                       W N O Z 

     ♠KJ3 1♣ 1  1♠ p -het 1♠ bod van partner oost 

      9  3♠     belooft een 5-krt ♠ en 6+ pt 

      KQ74     -uw 3♠ bod belooft een ♠-fit en  

      ♣AQ532      16-17 fit pt   
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Voorbeeldspel het negatief doublet 

 

 

Z/OW    ♠KJ5    

     AK102    

     QJ986   

     ♣3    

 

     N 

 

♠Q94       ♠A8732 

QJ7654      83 

5  W          RBB  O K7 

♣AK9       ♣J1042 

 

     Z   W N O Z 

           p 

     ♠106   1  2  dbl 4   

     9   a.p. 

     A10432 

     ♣Q8765  Resultaat N-Z 4 +1  

         

toelichting op de bieding 

 

-west opent met 1  

-noord geeft een 2  volgbod 

-het negatief dbl van oost belooft een 4-krt ♠ met 8+ pt of een 5(+)-krt ♠ met 8-9 pt 

 -zuid biedt volgens De Wet 4  (noord-zuid zijn niet kwetsbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers 
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Hoofdstuk 7: De zwakke 2 
 

inleiding 
 

Velen van ons zijn “opgevoed” met 2  en 2♠ als sterke openingen.  

In de moderne biedtheorie worden 2 , 2♠ en 2  als “zwakke 2” gespeeld. 

Bij de zwakke 2 belooft 2 , 2  en 2♠ een 6-kaart en 6-10 punten. 

 

In mijn eerdere boeken ben ik reeds uitgebreid op de zwakke 2 ingegaan.  

Zo zijn in ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers naast een samenvatting van de theorie 

37 biedfiguren opgenomen. Verder 30 spellen waarin de zwakke 2 is verwerkt. 

De zwakke 2 komt ongeveer tweemaal zo vaak voor dan de sterke 2 en zelfs driemaal zo 

vaak als een preëmptieve opening op 3-niveau. De zwakke 2 vormt dan ook een “machtig 

wapen” in het competitieve biedproces. Het is een min of meer op zichzelf staande theorie.  

 

Als je de zwakke 2 speelt kan de conventionele 2♣ opening gebruikt worden voor de sterke 

openingen. Om te weten te komen welke opening je partner heeft, antwoord je (meestal) 

eerst met het conventionele afwachtbod 2 . 

Sterke openingen kunnen dan als volgt worden aangegeven: 

 

W N O Z 

2SA    Deze 2SA opening belooft 20-22 punten met een SA verdeling. 

 

W N O Z 

2♣ p 2 * p 

2SA    Dit 2SA bod belooft 23-24 punten met een SA verdeling. 

 

W N O Z 

2♣ p 2 * p 

3SA    Dit 3SA bod belooft 25+ punten met een SA verdeling. 

 

W N O Z 

2♣ p 2 * p 

2     Dit 2  bod is semi-forcing met 8-9 slagen. 

 

W N O Z 

2♣ p 2 * p 

3     Dit 3  bod is manche-forcing met 10 slagen. 

 

 

2 *: conventioneel afwachtbod 

 

NB: Deze theorie van sterke openingen wordt in ReBo’s Bridgeboek verder uitgewerkt. 

In ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers is een aantal biedfiguren en zijn 10 spellen 

met een sterke opening opgenomen. Zie ook pagina 85 van dit boek. 
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de Zwakke Twee 

 

het zwakke 2 volgbod 
 

Het biedproces wordt nog boeiender als beide partijen zich in de bieding mengen. Hierbij 

vormt het zwakke 2 volgbod een “machtig wapen” om de tegenpartij onder druk te zetten.  

 

W N O Z 

1♣ 2  

 

Het 2  volgbod van noord belooft een 6-kaart  en 6-10 punten. 

Je geeft dus een volgbod met een enkele sprong. Dit is een zwakke 2 volgbod. 

 

W N O Z 

1  2♠ 

 

Het 2♠ bod van noord belooft een 6-kaart ♠ en 6-10 punten. 

NB: Als je de zwakke 2 niet speelt belooft het 2♠ bod van noord een 6-kaart  

en 12-15 punten. Deze hand kun je dus niet meer (meteen) tonen als je de zwakke 2 wel 

speelt. Je biedt dan eerst een 1♠ volgbod. 

 

W N O Z 

1  3♠    

 

Hier is sprake van een dubbele sprong.  

Het 3♠ bod van noord belooft een 7-kaart en 6-10 punten. 

 

Hoe bied je bij als partner een zwakke twee volgbod heeft gegeven? 

 

    hand van zuid 

W N O Z 

1  2  pas ? ♠J4 

    K103 

    QJ75 

    ♣A432 

 

Je biedt bij alsof je partner noord met een zwakke 2  heeft geopend.  

Met deze hand bied je dus 3 . 

Een 2SA bod van zuid is weer inviterend voor de manche. 

Een 4  bod van zuid kan preëmptief zijn of om te maken. 
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Voorbeeldspel de zwakke 2 
 

 

W/NZ    ♠94     

     A964    

     KQ73    

     ♣AJ6    

 

     N 

 

♠AQ10732      ♠J865 

K53       2 

108  W          RBB  O 54 

♣95       ♣Q108743 

 

     Z   W N O Z 

        2♠ dbl 4♠ 5  

     ♠K   a.p.    

     QJ1087 

     AJ962 

     ♣K2   Resultaat N-Z  5 +1   

          

toelichting op de bieding 

 

 -west opent met een zwakke 2♠ bod 

 -noord geeft een informatiedoublet 

 -oost heeft een 4-krt ♠; samen met partner 10 ♠-kaarten  

 -oost weet dat er een manche (in ?) voor noord-zuid inzit 

 -oost-west zijn niet kwetsbaar en noord-zuid zijn wel kwetsbaar 

 -oost biedt een preëmptief manchebod 4♠ 

-zuid heeft nu een probleem: zuid weet dat (hoogstwaarschijnlijk) de manche in    

 haalbaar is; maar zit er ook een overslag in? 

 -zuid heeft 2 opties: 4♠ voor straf doubleren of 5  bieden 

 -zuid kiest ervoor om met zijn hand 5  te bieden 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Bron: ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers 



53 

ReBo’s Bridgeboek ReBo’s Biedboek voor Gevorderde Bridgers ReBo’s Biedoefeningen 

Hoofdstuk 8: De uitpaspositie en de regel van 15 
 

 

inleiding 

 

Om het belang van de theorie van de uitpaspositie te illustreren ga ik eerst kort in op de 

theorie van het informatiedoublet. Als de tegenstanders openen zijn er twee mogelijkheden 

om meteen in de bieding te komen namelijk door het geven van een volgbod of van een 

informatiedoublet. Om dit te kunnen doen moet aan een aantal voorwaarden worden 

voldaan. Deze staan in ReBo’s Bridgeboeken uitgebreid beschreven. 

Regelmatig geven bridgers echter een informatiedoublet “als ze een opening” hebben.  

 

We gaan eens kijken naar het informatiedoublet na een 1  opening door de tegenstanders. 

 

W N O Z 

1  dbl    

 

dit informatiedoublet belooft: 

-12+ punten 

-kort in  

-tolerantie voor de overige kleuren: minimaal een 3-krt 

-een 4-krt ♠ 

-geen (goede) 5+-krt ♠: je doet dan een ♠-volgbod 

 

Je kunt dus alleen een informatiedoublet bieden als je openingskracht hebt, kort bent in de 

openingskleur en minimaal een 3-kaart in de overige kleuren. Dit heeft alles te maken met 

het verdere biedverloop. Je loopt namelijk anders het gevaar dat je bijvoorbeeld in een 2-4 

fit terecht komt. De voorwaarde van een vierkaart hoog is niet noodzakelijk. Je moet 

hierover met je partner afspraken maken. 

 

Er kunnen zich dus situaties voordoen dat je met openingskracht geen informatiedoublet en 

ook geen (goed) volgbod kunt geven en dus past. 

 

een voorbeeld van zo’n hand 

 

    hand van noord 

W N O Z 

1  pas   ♠AK 

    K1045 

    Q987 

    ♣J32 

 

Als oost ook past en zuid de theorie van de uitpaspositie niet beheerst zal deze vaak ook 

passen terwijl hij een bod kan doen. Vervolgens gaat zuid achteraf nogal eens partner noord 

vermanend toespreken omdat hij “met een opening” geen informatiedoublet heeft gegeven! 
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Hoofdstuk 10: Landy na de 1SA opening 
 

 

Landy gebruikt het 2♣ bod na een 1SA opening door de tegenpartij als conventioneel bod. 

 

W N O Z 

- - 1SA 2♣ 

 

Het 2♣ bod belooft lengte in de hoge kleuren  en ♠ en 10+ punten. 

 

De ideale hand is met 2 vijfkaarten hoog en (het merendeel van) de punten in de hoge 

kleuren: 

 

♠KQ1052 

AJ982 

8 

♣32 

 

Een 5-4 (of 4-4) hoog kan ook: 

 

♠KJ1053 

AK107 

8 

♣432 

 

In hoofdstuk 8 staat de theorie van de uitpaspositie beschreven. In de uitpaspositie bied je 

mede op de punten van je partner.  

Om die reden mag je ook met zwakkere handen in de bieding komen. 

Dit geldt ook voor Landy: 

 

    jouw hand  

     (zuid) 

W N O Z  

1SA p p 2♣ ♠QJ872 

   KJ1074 

87 

♣3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


