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ReBo’s Systeemkaart
openingen op 1 niveau
1♣
12-19 pt; 2+-krt

antwoord
1 /1 /1♠: 4+-krt en 6+ pt; 1SA met 6-9/10 pt;
2♣: 6+-krt en 6-9 pt; 3♣: 6+-krt en 10-11 pt
1
12-19 pt; 4+-krt
1 /1♠: 4+-krt en 6+ pt; 1SA met 6-9/10 pt;
2 : 4+-krt en 6-9 pt; 3 : 4+-krt en 10-11 pt
2SA: Berry’s Jacoby 2SA: fit (3+-krt) en 16+ fit pt
1 /1♠ 12-19 pt; 5+-krt
1SA 15-17 pt; SA verdeling
2♣: Stayman met 8+ pt of 4-4-5-0/4-4-4-1 met
0-7 pt; 2 /2 : Jacoby;
2♠: 6+-krt ♣ of 6+-krt met 0-7 pt
NB 1: na een volgbod door de tegenstanders op een 1SA opening reeël bieden
NB 2: na een doublet door de tegenstanders op een 1SA opening reeël bieden
sterke openingen
2SA 20-22 pt;
(semi-)gebalanceerde hand
2♣
biedingen na het 2 bod van partner:
- 2SA 23-24 pt; SA verdeling
- 3SA 25+ pt; SA verdeling
- 2♠/2 : 16+ pt; 6+-krt of een
2 kleurenspel en 8-9 speelslagen
- 3 /3♣: 6+-krt en 9-10 speelslagen
- 3♠/3 /4 /4♣: manchekracht: 6+-krt
en 10 (♠/ ) of 11 ( /♣) speelslagen

antwoord
0-3 pt: pas; 3 /3 : Jacoby
4+ pt: 3SA; Stayman; Jacoby; slem(onderzoek)
2 : afwachtbod (“verplicht”)

zwakke openingen
6-10 pt; 6-krt
2

antwoord
2SA: vraagbod: fit (2+-krt) en (14/)15-17 pt
nieuwe kleur 2♠/2 /3♣: non forcing
2SA: idem; nieuwe kleur 2♠/3 /3♣: non forcing
2SA: idem; nieuwe kleur 3 /3 /3♣: non forcing

2
2♠

6-10 pt; 6-krt
6-10 pt; 6-krt

3♣: Stayman; 3 /3 : Jacoby

NB 1: een zwakke 2 opening in de derde hand (niet kwetsbaar) ook met een goede 5-krt
NB 2: een zwakke 2 opening in de vierde hand met 11-12 pt
3♠/3 /3 /3♣
4♠/4 /4 /4♣

6-11 pt; 7-krt
6-11 pt; 8-krt
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ReBo’s Systeemkaart
volgbod
- zonder sprong: 5(+)-krt en 8-16 pt
- twee 5-kaarten: Unusual 2SA met Upper Cuebid
- met enkele sprong: 6(+)-krt en 6-10 pt
NB: een zwakke 2 volgbod na voorpas partner
met 6-13 pt
- een volgbod na een zwakke 2 opening vereist
openingskracht (12+ pt)
- 1SA: SA verdeling met 15-17 pt
- informatiedoublet:
= 5+-krt en 17+ pt of
= SA verdeling met 18+ pt
- Landy na de 1SA opening

competitief bieden
- De Wet van Larry Cohen
- balancen
- Truscott
- de uitpaspositie

slem
- advanced cuebid
- controlebiedingen
- 4SA RKC 3014
5 sleutelkaarten: 4 azen en troefheer
5♣: 0 of 3; 5 : 1 of 4
5 : 2 of 5 zonder troefvrouw
5♠: 2 of 5 met troefvrouw
- Berry’s Jacoby 2SA ( /♠):
fit (3+-krt) en 16+ fit pt

doubletten
- negatief doublet tot en met 3-niveau
- manche-inviterend doublet
- informatiedoublet en redoublet
- uitgesteld informatiedoublet
- herhaald informatiedoublet
- teruggekaatst doublet
- uitkomstdoublet
- support doublet
- competitief doublet

uitkomsten
- hoogste van een serie
- kleintje belooft plaatje
- hoge middenkaart ontkent plaatje

overige conventies en regels
- cuebid
- de vierde kleur
- Checkback Stayman

signaleren
- voorspelen partner:
hoog is aan, laag is af
- niet bekennen:
hoog is aan, laag is af
- Lavinthal bij introevers
- distributiesignaal

regels
- de regels van 20, 15, 10

auteur
Rens Bousardt
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Hoofdstuk 3: de herbieding van de openaar
Bij de herbieding van de openaar wordt nadere informatie gegeven over zijn puntenkracht
en handpatroon.
In dit overzicht staat een groot aantal biedsituaties beschreven na de opening van één in
een kleur. Nadat het eerste bijbod is gegeven volgen mogelijke herbiedingen van de openaar
op dit bijbod.
Het overzicht is opgedeeld in vier hoofdonderwerpen:
-biedingen met een fit
-biedingen zonder fit
-reverse biedingen
-sprongbiedingen.
De tegenpartij biedt niet mee.
Opgemerkt dient te worden dat dit overzicht niet pretendeert volledig te zijn.
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de herbieding van de openaar
reverse biedingen
bieding

puntenrange
bod

toelichting

N Z
1 -1♠
2

6+
16-19

RF; 5+-krt ; 4+-krt

1 -1SA
2

6-9
16-19

“vuilnisbakkenbod”
RF; 5+-krt ; 4+-krt

1♣-1
2

6+
16-19

RF; 5+-krt ♣; 4+-krt

1 -2♣
2♠

10+
15-19

RF
MF; 5+-krt ; 4+-krt ♠

sprongbiedingen
1 -1
3

6+
15-17

6+-krt

1 -1
2SA

6+
18-19

MF; SA-verdeling

1♣-1
2♠

6+
18-19

MF; 5+-krt ♣; 4+-krt ♠

1 -1♠
3♣

6+
18-19

MF; 5+-krt ; 4+ krt ♣

1 -1SA
3

6-9
18-19

“vuilnisbakkenbod”
MF; 5+-krt ; 4+-krt

1 -2♣
3

10+
15-17

RF
MF; 6+-krt

1 -2♣
3

10+
18-19

RF
MF; 5+-krt ; 4+-krt

23

Hoofdstuk 5: sterke openingen
Er zijn 2 sterke openingen namelijk de 2SA opening en de 2♣ opening.
2SA opening
Een 2SA opening belooft een (semi-)gebalanceerde hand en 20-22 punten.
Gebalanceerde handen zijn de SA verdelingen. Deze kunnen ook een 5-krt hoog hebben.
Semi-gebalanceerde handen zijn de 5422 verdelingen of de 4441 verdelingen. De singleton
is hierbij een aas.
W
2SA

N
pas

O
?

Z

We gaan kort in op (mogelijke) antwoorden van oost bij 2 puntenranges.
Oost heeft 0-3 punten en biedt:
-pas zonder 5-kaart hoog
-3 of 3 : Jacoby met een 5+-kaart hoog
Oost heeft 4+ punten (mancheforcing) en biedt:
-3SA: geen 4+-krt hoog en geen sleminteresse
-3♣: Stayman
-3 of 3 : Jacoby
-slem onderzoek (NB: bied bij 13+ punten meteen 6SA en bij 17+ punten meteen 7SA)
sterke 2♣ opening
Als je de zwakke twee speelt kun je sterke kleuropeningen op onderstaande wijze bieden.
W
2♣
?

N
pas

O
2

Z
pas

De conventionele 2♣ opening is nu niet alleen bestemd voor spellen waarmee je zelf de
manche in handen hebt maar ook voor de sterke semi-forcing handen.
Na het 2 afwachtbod van oost maakt west met zijn bod (?) de verdeling en de sterkte van
zijn hand kenbaar.
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de zwakke 2
passen en de preëmptieve verhoging naar 3-niveau
W
2Ɔ

N
p

O
?

Z

Voor oost zijn er 5 mogelijkheden om te reageren op de zwakke 2 opening van partner:
1. passen
2. preëmptieve verhoging naar 3-niveau
3. invite voor de manche
4. de manche: preëmptief of om te maken
5. een eigen kleur bieden
passen
Als je niets te melden hebt pas je:
- Bij 0 of 1 Ɔ kaart pas je tenzij je (mogelijk) de manche kunt maken of een eigen kleur
kunt bieden.
- Bij een doubleton Ɔ pas je (in eerste instantie) t/m 13 fit punten.
preëmptieve verhoging naar 3-niveau
W
2Ɔ

N
p

O
3Ɔ

Z

Door naar 3-niveau te verhogen maak je het de vierde hand nog moeilijker om in de bieding
te komen. Je biedt een preëmptieve verhoging naar 3-niveau met een 3-kaart.
NB: De achterliggende theorie is gebaseerd op De Wet van Larry Cohen.
Let op: na een preëmptieve verhoging naar 3-niveau moet je als openaar passen.
Partner is in dit geval de baas van de bieding!
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voorbeeldspel zwakke 2 volgbod
♠HB10
B6
6432
♣B1085

O/-

N
♠V7
53
AH10985
♣V72

W

RBB

O

♠9865432
V102
7
♣A3

Z

W

N

♠A
AH9874
VB
♣H964

3
a.p.

p

O
p
p

Z
1
3

Resultaat N-Z 3 -1

toelichting op de bieding
-zuid opent met 1
-omdat partner oost heeft voorgepast geeft west een zwakke 3Ƈ volgbod
met 11 punten
-met 17 punten en een mooie 6-kaart biedt zuid 3
-dit 3 bod gaat 1 down
-het 3 bod van west gaat ook 1 down
-achteraf blijkt het 3 bod niet goed te zijn
-hieruit blijkt de kracht van het 3 zwakke volgbod
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het volgbod
Landy na de 1SA opening
Landy gebruikt het 2♣ bod na een 1SA opening door de tegenpartij als conventioneel bod.
W
1SA

N
2♣

O

Z

Het 2♣ bod belooft lengte in de hoge kleuren

en ♠ en 9+ punten.

De ideale hand is met 2 vijfkaarten hoog en (het merendeel van) de punten in de hoge
kleuren:
♠HV1052
AB982
8
♣32
Een 5-4 (of 4-4) hoog kan ook.
In hoofdstuk 12 staat de theorie van de uitpaspositie beschreven. In de uitpaspositie bied je
mede op de punten van je partner. Om die reden mag je dan ook met zwakkere handen in
de bieding komen. Dit geldt ook voor Landy.
NB: Als je Landy toepast kun je geen 2♣ volgbod meer geven na een 1SA opening.
reageren op de Landy conventie
Het principe is hetzelfde als het reageren op de Unusual 2SA en de Upper cuebid.
Dit staat op pagina 42 beschreven.
jouw hand
(zuid)
W
1SA

N
2♣

O
p

Z
?

♠B2
84
AB932
♣10432

Zuid moet nu niet in de verleiding komen om 2 te bieden. Partner noord kan immers een
singleton of renonce in hebben.
Maar moet zuid nu ♠ of bieden? Je kunt hiertoe met partner afspreken dat na Landy het
2 bod niet reëel maar conventioneel is. Het vertelt dan aan partner dat de ♠ en kaarten
dezelfde lengte hebben. Partner kan nu kiezen tussen ♠ en .
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voorbeeldspel zwak bijbod na een 1SA volgbod
♠H9853
7654
2
♣A64

O/Allen

N
♠A7
VB9
VB65
♣HV97

W

RBB

O

♠V102
108
H973
♣B853

Z

W

N

♠B64
AH32
A1084
♣102

1SA

2♠

O
p
a.p.

Resultaat N-Z 2♠+1

toelichting op de bieding
-zuid opent met 1
-na het 1SA volgbod van west biedt noord 2♠
-dit bod is zwak en bedoeld om de deelscore te bevechten
-het 2♠ bod belooft 4-8 pt en een 5(+)-krt ♠ (en ontkent een -fit)
NB Als noord 9+ pt heeft dan biedt hij een strafdoublet.

Z
1
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Hoofdstuk 8: slem
controlebiedingen
Om veilig slem te kunnen bieden in troefcontracten dienen de volgende stappen te worden
doorlopen:
1. Zijn er genoeg Total Points (31+) om slemonderzoek te kunnen gaan doen?
2. Staat de troefkleur vast?
3. Zijn alle zijkleuren onder controle?
4. Zijn er voldoende azen?
Je hebt controle in een zijkleur als je kunt voorkomen dat de tegenpartij in die kleur meteen
2 slagen kan oprapen. Dus wanneer de tegenpartij in een kleur meteen het aas en de heer
kan oprapen is er geen controle.
Het aas en een renonce zijn eerste controles en de H en singleton zijn tweede controles.
Bij de eerste controles kan de tegenpartij de eerste slag al niet maken: het aas neem je
en bij de renonce troef je in.
Controlebiedingen treden in werking nadat de eerste 2 vragen zijn beantwoord.
Bovendien moet zeker zijn dat tenminste de manche gespeeld kan worden.
Controlebiedingen zijn biedingen op 4-niveau.
Bij harten als troef is een 3♠ bod (dus in dit geval op 3-niveau) een ♠ controle.
Elk volgend bod op 4-niveau is ook een controlebod met uitzondering van de troefkleur.
Controlebiedingen doe je van onderaf. Dat betekent dat je met de laagst mogelijke kleur
begint. Als je een controlebod in een kleur overslaat geef je aan dat je in die kleur geen
controle hebt. Als partner vervolgens een controle biedt in een volgende kleur geeft hij
tevens een controle aan in de kleur die jij hebt overgeslagen.
Als partner ook geen controle heeft in de kleur die jij overslaat is er dus geen controle in
die kleur. Daarna moet zo laag mogelijk worden afgestopt omdat slem niet haalbaar is.
In de troefkleur wordt geen controle gedaan.
Als je de troefkleur op mancheniveau biedt geef je aan dat jij niet hoger wilt bieden.
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voorbeeldspel Berry’s Jacoby 2SA
♠H8532
72
H5
♣10953

O/OW

N
♠A107
AV8
864
♣AV76

W

RBB

O

♠V6
H109654
AV10
♣H4

Z

W

N

♠B94
B3
B9732
♣B82

2SA
3♠
5♣

p
p
p

O
1
3
4SA
6

Z
p
p
p
a.p.

Resultaat O-W 6 C
toelichting op de bieding
-oost opent met 1
-west biedt Berry’s Jacoby 2SA: dit conventionele bod belooft een -fit en 16+ fit pt
-oost heeft sleminteresse en biedt daartoe 3
-(NB Als oost 4 had geboden dan had hij geen sleminteresse getoond.)
-west biedt 3♠ en toont daarmee een ♠ controle
-oost heeft controles in de overige 2 zijkleuren
-oost gaat nu met het 4SA bod sleutelkaarten vragen
-west biedt 5♣
-dit bod belooft 0 of 3 sleutelkaarten
-(NB Oost-west spelen RKC Blackwood 3014)
-oost weet nu dat hij samen met partner west alle 5 sleutelkaarten heeft
-oost biedt 6
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Hoofdstuk 10: balancen
In dit hoofdstuk gaan we nader in op een stukje theorie 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.
Stel dat de tegenstanders een fit hebben.
W

N

2

pas

O
1
pas

Z
pas
?

In dit biedverloop zijn de punten over beide partijen hoogstwaarschijnlijk ongeveer gelijk
verdeeld.
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.
hand van zuid
W

N

2

pas

O
1
pas

Z
pas
2♠

♠V9876
B2
B43
♣HV2

Als de tegenpartij een fit heeft dan heeft jouw partij zeer waarschijnlijk ook een fit:
“Zij een fit wij een fit”.
Ben voorzichtig met balancen naar 3-niveau tenzij je samen (zeer waarschijnlijk)
9 troeven hebt (De Wet van Larry Cohen).
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Hoofdstuk 12: de uitpaspositie en de regel van 15
inleiding
In hoofdstuk 15 staat de theorie van het informatiedoublet beschreven.
Je kunt alleen een informatiedoublet bieden als je openingskracht hebt, kort bent in de
openingskleur en minimaal een 3-kaart hebt 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.
Regelmatig geven bridgers echter een informatiedoublet “als ze een opening” hebben.
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
1

N
pas

O
pas

Z
?

♠AH
H1045
V987
♣B32

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!
de uitpaspositie
Als door de tegenpartij wordt geopend met één in een kleur en vervolgens jouw partner
noord en de tegenpartij oost passen, verkeer je in de uitpaspositie.
W
1

N
pas

O
pas

Z
?

Als zuid past is het bieden afgelopen…………..vandaar de uitpaspositie.
In dit biedverloop zitten de punten hoogstwaarschijnlijk ongeveer gelijk verdeeld over beide
partijen. Dus ook als zuid minder dan 12 punten heeft wil hij graag het gevecht om de
deelscore aangaan.
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Hoofdstuk 13: negatief doublet
Oorspronkelijk was de naam van het negatief doublet het 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.
Daarom hebben de Russen hun corona vaccin Spoetnik V genoemd😉😉.
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!
Opmerking: 1♣-(1SA)-dbl
Hier is het doublet voor straf en belooft 9+ punten.
NB: Er zijn scholen die het doublet na een SA volgbod als negatief doublet spelen.
Hoeveel punten moet je hebben voor het bieden van een negatief doublet?
Dat is afhankelijk van het niveau van het volgbod en hieruit voortvloeiend het niveau waarop
je het negatief doublet biedt:
- op 1-niveau beloof je 6+ punten
- op 2-niveau beloof je 8+ punten
- op 3-niveau beloof je 10+ punten.
Je dient met je partner afspraken te maken tot op welk niveau je het negatief doublet
toepast.
Na het bieden van een negatief doublet moet partner verder bieden.
De biedplicht vervalt echter als de partner van degene die het volgbod heeft gedaan in de
eerste ronde ook biedt. Bijvoorbeeld 1♣-(1 )-dbl-(3 )-p
Hoe reageert partner op jouw negatief doublet?
Dus: 1♣-(1 )-dbl-(p)-?
Het negatief doublet belooft hier exact een 4-kaart ♠ en 6+ punten. Daarop ga je verder
bieden. Als jij als openaar een ♠ fit hebt dan bied je met 12-15 fit punten 2♠,
met 16-17 fit punten 3♠ en met 18-19 fit punten 4♠.
Bij geen ♠ fit volg je de regels van de herbiedingen.
Hierbij belooft een SA herbieding een dekking in (de kleur van de tegenstander).
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Hoofdstuk 17: herhaald informatiedoublet
Je geeft een herhaald informatiedoublet nadat je al in de eerste biedronde een
informatiedoublet hebt gegeven.
Met onderstaande biedfiguur wordt dit nader toegelicht.
hand van zuid
W

N

1

pas

O
1
2

Z
dbl
dbl

♠AB109
H75
95
♣AHB2

Zuid mag geen 1SA volgbod doen na de opening van 1 door oost.
Hij heeft immers geen dekking in .
Hij geeft een informatiedoublet. Na de pas van noord gevolgd door het 2 bod van oost
biedt hij opnieuw een informatiedoublet. Hij heeft namelijk een sterke hand en vraagt
partner om te kiezen tussen ♣ en ♠. Dit is een herhaald informatiedoublet.
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Hoofdstuk 23: Checkback Stayman
Checkback Stayman na de 1SA herbieding
Stel je hebt als zuid onderstaande hand.
hand van zuid
N
1♣
1SA

Z
1
2♣

♠96
AV543
H8
♣VB72

Zuid wil na het 1SA bod van noord graag weten of hij een 3-kaart heeft.
Om na te gaan of noord een 3-kaart heeft biedt zuid het conventionele 2♣ bod na de 1SA
herbieding van noord. Dit is Checkback Stayman.
Je past Checkback Stayman na een 1SA herbieding door partner alleen toe
met manche-interesse: zuid moet 11 punten of meer hebben.
Het antwoordenschema ziet er als volgt uit:
N
1♣
1SA
2
3
2
2SA

Z
1
2♣
12/13 punten en wel een 3-kaart
14 punten en wel een 3-kaart
12/13 punten en een 2-kaart
14 punten en een 2-kaart

NB: Als jullie Checkback Stayman toepassen kan het 2♣ bod niet meer gebruikt worden als
natuurlijk zwaktebod. Dus als noord met 1♣ heeft geopend kan zuid na de herbieding van
1SA door noord geen ♣ bod meer doen.

