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Het bijbod van de antwoordende hand 
na een volgbod  

 
Als partner opent is het natuurlijk prettig als we ongehinderd kunnen bieden. Vaak is dat echter niet het 
geval: de tegenstander achter de openaar doet een volgbod. Hoe gaan we nu als antwoordende hand 
verder? 
 
Dit is het onderwerp van deze lesbrief. We kijken naar de volgende situaties: 
onze rechterbuurman  - volgt 1 in een kleur 
    - volgt 1SA 
    - volgt met een sprong 
 
 
 

1. Er wordt een volgbod gedaan op 1-niveau 
 
 
Stel u bent oost en de bieding begint als volgt: 
 
West Noord Oost Zuid 

1  1 ??? 
 

Wat is nu doublet? Is nu 1 nog forcing? En 2? 
 
Door het volgbod heeft u nu de mogelijkheid gekregen om een doublet te geven. In lesbrief 5 is 
besproken dat het zinvol is om zo’n doublet als “negatief” te spelen. Negatief is wellicht een wat vreemde 
benaming. De term negatief wordt gebruikt om aan te geven dat het om het tegenovergestelde van een 
strafdoublet gaat en betekent derhalve: 6 punten of meer en in ieder geval een vierkaart in de nog niet 
genoemde hoge kleur(en) en meestal ook een vierkaart in de nog niet geboden lage kleur. Als partner op 

2-niveau moet bieden (bijvoorbeeld na een 1-volgbod) is het raadzaam de ondergrens van het negatief 
doublet op te trekken naar een punt of acht. In bovenstaande bieding geeft een doublet dus in ieder geval 
een vierkaart schoppen en eventueel een vierkaart ruiten aan. 
 

De consequentie hiervan is als u in bovenstaande biedsituatie 1 biedt, u een vijfkaart aangeeft (forcing) 
en minimaal 6 punten. 
 

Het ligt iets anders als u in bovenstaande situatie 2 zou bieden. Wat zou u moeten doen met 
bijvoorbeeld: 
 

 V62   

 65   

 AVB92   

 765   
 

Het is nu erg prettig om 2 als non-forcing te kunnen bieden. Wat is nu de regel? Wanneer is een bod 
van de antwoordende hand forcing is en wanneer non-forcing? 
 
De volgende regel blijkt in de praktijk goed te werken: 
 
Als het volgbod “verhinderend” werkt, is een bod op 2-niveau non-forcing 
 
Met verhinderend (of belemmerd, ook wel gebruikt) wordt bedoeld, dat door het volgbod we gedwongen 
worden om naar het 2-niveau te gaan, terwijl we zonder volgbod gewoon op 1-niveau hadden kunnen 

antwoorden in die kleur. In dit geval werkt dus het 1 volgbod verhinderend voor de ruiten: was er 

namelijk niet tussen geboden dan hadden we met 1 kunnen antwoorden. Daarom is na het 1 volgbod 

2 is non-forcing. 
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Dit betekent dat in de serie 
 
West Noord Oost Zuid 

1   1 ??? 
 

2 van oost wel forcing is, omdat het 1 volgbod niet verhinderend werkt voor de klaveren (als er geen 

1 gevolgd was moet de klaveren op 2-niveau geboden worden). Het geeft aan wat het aan zou geven 
als er niet tussengeboden was: Vier klaveren of langer en 10 punten of meer. 
 

Wat zou nu 2, de kleur van de tegenpartij, zijn? Echt? Dat heeft weinig zin, vandaar dat 2 een sterke 
hand aangeeft, vraagt naar een stop in de kleur van de tegenpartij en meestal steun aangeeft voor de 
kleur van de openaar. In lesbrief 8 “Het bod in de kleur van de tegenpartij” wordt hier uitvoering op in 
gegaan. 
 
De antwoordende hand kan ook nog een nieuwe kleur bieden met een jump. Dit geeft een sterke kaart 
aan, normaal gesproken een goede zeskaart met minimaal een opening mee. 
 
Het schema dat u kunt hanteren als de bieding gaat 
 
West Noord Oost Zuid 

1   1 ??? 
 
ziet er derhalve als volgt uit: 
 
pas = kan strafpas zijn (maat moet openhouden met doublet) 
dbl = negatief, in ieder geval een 4-krt schoppen, liefst ook 4-krt ruiten, 6+ punten 

1 = 5-krt schoppen of langer, 6+ punten 
1SA = 6-9 punten, gebalanceerd, stop in harten 

2 = 6-9 punten, minimaal 4-krt (liefst 5-krt) 

2 = 5+ krt ruiten, 8-11, non-forcing (1 werkt verhinderend, vandaar non-forcing) 

2 = sterk, mancheforcing, meestal klaverensteun, vraagt hartenstop (bod in de kleur van de 
tegenpartij) 

2 = 6+ krt, 12+ punten, mancheforcing 
2SA = natuurlijk, 10/11 punten met hartenstop 

3 = 4-krt klaveren (liefst 5), 10/11 punten, invite 

3 = 6+ krt ruiten, sterk, 12+ punten, mancheforcing 
 
Zo heeft u voor alle situaties een goed bod en daarmee dus veel meer controle over uw biedverloop. 
 

2. Er wordt met 1SA gevolgd 
 
Als er met 1SA gevolgd wordt is een bod op 2-niveau altijd zwak. Bent u sterk, dan begint u eerst met 
een doublet. Het springen in partners kleur is een preëmptieve actie. 

In het volgende biedverloop toont 2 dus een zwakke hand en zeker geen 10+ punten: 
 
West Noord Oost Zuid 

1   1SA 2 
 
 
 

3. Er wordt met een sprongbod gevolgd 
 
Nu maakt onze rechterbuurman nog wat meer “lawaai”: Hij biedt een kleur met sprong. U kijkt eerst maar 
eens op de systeemkaart van de tegenpartij wat het betekent. In het Engels staat het veel interessanter, 
vandaar dat u vaak ziet “weak jump overcalls”. Laat u niet intimideren, het betekent niets anders dan dat 
er zwakke sprongvolgbiedingen gespeeld worden. 
Ook kan het zijn, dat u aantreft “intermediate jumps”, met andere woorden een sprong geeft een 6-krt met 
11-15 punten aan. 
De echt sterke sprongvolgbiedingen, 6+ krt 15-18 punten, worden bijna niet meer gespeeld, omdat de 
frequentie hiervan erg laag ligt. Een enkele keer zult u nog wel “Roman jump overcalls” (ofwel Romeinse 
sprongvolgbiedingen) aantreffen op de systeemkaart van uw tegenstanders. Dit geeft aan dat de  
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volgbieder twee vijfkaarten heeft, te weten de kleur die hij biedt plus de naast hoger gelegen kleur, 
waarbij de kleur van de openaar wordt overgeslagen. Dit is dus te vergelijken met de Ghestem-conventie, 
waarmee ook twee vijfkaarten aangegeven wordt. 
Staat niet op de systeemkaart wat voor soort sprongvolgbiedingen er gespeeld worden, dan staat het niet 
gek om er naar te vragen. 
 
Laat u echter vooral niet te veel imponeren door een sprongvolgbod van de tegenpartij. Houdt u zoveel 
mogelijk uw eigen systeem aan, bijvoorbeeld: 
 
dbl    = negatief 
2SA    = natuurlijk, 10/11 punten met stop in de gevolgde kleur 
3 in nieuwe kleur  = echt en forcing 
3 in kleur openaar  = echt en invite 
3 in kleur sprongvolger  = sterk, 12+ punten, vraagt stop in de gevolgde kleur 
3SA    = om te spelen (13-15 punten met stop in de gevolgde kleur) 
 
 

4. Quiz 
 
Nu mag u het zelf proberen. Wat zou u met de volgende oosthanden antwoorden als de bieding gaat 
(west is steeds uw partner, u zit oost): 
 
W/Allen   West  Noord  Oost  Zuid 

   1  1  ??? 
 

a)  752  b)  752 c)  AV2 d)  54  

  HB64    HB1064   H54   B764  

  103    103   V43   103  

  HB43    HB7   H1054   AH1053  
 

e)  765  f)  64 g)  65 h)  AV1082  

  V43    AVB84   AHB1064   H54  

  AH2    65   AV2   H64  

  AV54    AV64   43   V4  
 

Dezelfde vragen als noord niet 1, maar 2 (zwak, 6-10 punten met een zeskaart) volgt. 
 

5. Antwoorden 
 
W/Allen 
West  Noord  Oost  Zuid West  Noord  Oost  Zuid 

1  1  ???   1  2  ??? 
 

a)  752      a)  752 

  HB64        HB64  

  103         103 

  HB43         HB43  
 
Doublet, negatief; zowel de vierkaart harten  Een minimaal negatief doublet. 
als de vierkaart klaveren wordt hiermee in 
beeld gebracht 
 

b)  752      b)  752 

  HB1064       HB1064  

  103         103 

  HB7         HB7 
 

2, non forcing. Het geeft 8-11 punten aan   U bent te zwak om 3 te bieden. U kunt het 
en een vijkaart/zeskaart harten.   beste passen; op een heropeningsdoublet 

        van partner biedt u 3. 
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W/Allen 
West  Noord  Oost  Zuid West  Noord  Oost  Zuid 

1  1  ???   1  2  ??? 
 

c)  AV2      c)  AV2  

  H54        H54  

  V43         V43  

  H1054        H1054 
 
3SA met deze dubbele schoppenstop.   Ook nu 3SA 
 
 
 

d)  54      d)  54  

  B764        B764  

  103         103 

  AH1053        AH1053 
 
Doublet, negatief. Dus ook met een vier-   Als u wilt bieden komt alleen een negatief 
kaart hoog en een vijfkaart laag kan een   doublet in aanmerking 
negatief doublet gegeven worden. 
 
 
 

e)  765      e)  765 

  V43        V43  

  AH2         AH2 

  AV54         AV54 
 

2, de kleur van de tegenpartij; u wilt na-   3; mancheforcing zonder vierkaart harten 
melijk graag weten of partner een schop-   en zonder schoppenstop 
penstop heeft, zodat u naar 3SA kunt gaan, 
u heeft daar immers genoeg punten voor. 
Een negatief doublet kan nu niet, omdat dat 
een vierkaart harten aangeeft. Eventueel 

zou u ook 2 kunnen bieden, forcing. 
 
 
 

f)  64      f)  64  

  AVB84       AVB83  

  65         65 

  AV64         AV64 
 

2 is nu non-forcing, het 1-volgbod werkt   3, forcing; garandeert geen zeskaart, maar 
verhinderend voor de harten. Vandaar dat u   wel minstens een vijfkaart. 
met deze hand eerst doublet zegt, negatief,    
en daarna de harten biedt. Dat geeft een    
opening met een vijfkaart harten aan (en is    
dus mancheforcing).      
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W/Allen 
West  Noord  Oost  Zuid West  Noord  Oost  Zuid 

1  1  ???   1  2  ??? 
 

g)  65      g)  65  

  AHB1064       AHB1064  

  AV2         AV2  

  43         43 
 

Dit is een mooie kaart voor 3, een   Ook nu 3. Er is te weinig biedruimte om na 
opening met een goede zeskaart harten. Het  een sprongvolgbod het verschil tussen f) en 
is manche-forcing!      g) aan te geven. 
 
 

h)  AV1082     h)  AV1082  

  H54        H54  

  H64         H64  

  V4         V4 
 
Hier lijkt, net als in spel c), 3SA aantrekke-   Pas! Openaar houdt open met een doublet 
lijk, maar er is een belangrijk alternatief:   en u past opnieuw voor een vette score. 
pas!  Als uw partner de bieding openhoudt   Speelt u alleen negatieve doubletten op 1- 
met een heropeningsdoublet, maakt u er   niveau dan kunt u direkt met een strafdou- 
een lucratief strafdoublet van. Met AV1082   blet een tik uitdelen. 
van schoppen achter de schoppenvolger zal    
de leider niet veel slagen halen.    
 
Let op de verschillen en overeenkomsten tussen uw mogelijkheden links en rechts! 
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Bijbod na volgbod tegenpartij 
 

Spel 1   532    Biedverloop: 

N/-   HV    West  Noord  Oost  Zuid 

 AB1032   -  1  1  doublet 

 A52    pas  2  pas  pas 
 V6        AHB104 pas 

 B10983          N   74   

 874                  W        O   V95  Zuid heeft een mooi negatief doublet. Noord biedt 2 en bij gebrek 

 H83          Z   B94  aan een betere fit kan zuid maar het beste passen. 

   987    Als oost-west nog een keer mee bieden, kunnen ze (gedoubleerd) 

   A652    down gespeeld worden. 

   H6     

   V1075     
             
       

       

 
Spel 2   875    Biedverloop: 

O/NZ   B10984   West  Noord  Oost  Zuid 

 10954    -  -  1  1 

 10    3  PAS  3SA  pas 
 93        H62  pas  pas 

 H53             N   A2   

 VB63                  W        O   A2  Na het volgbod toont west een inviterende hand met klaverenfit. 

 HB93          Z   AV6542 Met een slagenbron en dekking in schoppen kan oost nu het best 

   AVB104   voor 3SA kiezen. Ook 5 is hier een goed contract, maar scoort 

   V76    (zoals zo vaak) minder dan 3SA. 

   H87     

   87     
       
       

       

 
Spel 3   HV9    Biedverloop: 

Z/OW   74     West  Noord  Oost  Zuid 

 AH62    -  -  -  1 

 H876    1  2  pas  2 
 83        7654  pas  3  pas  4 

 AHV63             N   B105  pas  5  pas  pas 

 V974                  W        O   B85  pas 

 103          Z   954   

   AB102    Hier moeten noord-zuid 3SA vermijden en in 4 of 5 aanleggen! 

   982    Na het mancheforcing 2-bod kan zuid geen SA bieden, maar wel 

   103    vertellen waar zijn punten zitten. Op 3 zou zuid met een halve 

   AVB2    hartenstop 3SA mogen bieden, maar zelfs dat heeft hij niet. 

      Noord biedt uiteindelijk 5, maar 4 is een goed alternatief. Zuid weet 
      immers dat noord geen vierkaart schoppen kan hebben (immers geen 

      negatief doublet na een 1-volgbod) en dus de manche in de 4-3 fit 
      voorstelt. 
 

       

 
Spel 4   64    Biedverloop: 

W/Allen   VB1052   West  Noord  Oost  Zuid 

 B1092    pas  pas  1  1 

 V4    2  pas  pas  pas 
 75        A983   

 873             N   A64  Na 2 van west heeft oost niets meer te bieden en moet passen. 

 AH876                  W        O   43  2SA zou overwaarde aangeven!  West zou onherroepelijk 3SA bieden 

 H52          Z   AB96  (hij belooft 8-11 en heeft er 10, dus is maximaal) en OW komen veel te 

   HVB102   hoog. In 2 verliest de leider precies vijf slagen. 

   H9     

   V5     

   10873     
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Spel 5   9    Biedverloop: 

N/NZ   A8    West  Noord  Oost  Zuid 

 HV1063   -  1  1SA  pas  

 HVB103   pas  2  pas  2 
 10652        A874  pas  pas  pas 

 VB105             N   H43   

 85                  W        O   AB4  Wegens het volgbod kan zuid niet bieden: voor een (straf!)doublet 

 752          Z   A98  heeft hij veel te weinig. Noord heeft genoeg distributie en vulling in 

   HVB3    zijn kleuren om nog 2 te bieden, waarna zuid naar 2 corrigeert. 

   9762    Passen op 1SA met de noordhand is wat passief: Zowel 2 (door 

   972    noord) als 1SA (door oost) kunnen worden gemaakt. 

   64     
       
       

       

 
Spel 6   H75    Biedverloop: 

O/OW   1075    West  Noord  Oost  Zuid 

 974    -  -  1  1 

 10983    1  pas  2  pas 
 AB842        V103  4  pas  pas  pas 

 A92             N   83   

 H2                  W        O   AB65  Omdat west met 1 een vijfkaart heeft aangegeven, kan oost nu 2 

 B72          Z   AV54  bieden met een driekaart steun, waarna west fluitend 4 biedt. 

   96    West moet nog wel een beetje oppassen, want zowel H, V als H 

   HVB64    zitten mis. 

   V1083    Niettemin hoeft west maar drie slagen te verliezen, één harten, 

   H6    één schoppen en één klaveren. 
       
       

       

 
Spel 7   A1054    Biedverloop: 

Z/Allen   B102    West  Noord  Oost  Zuid 

 A1043    -  -  -  1 

 54    2  3  pas  4 
 B3        87  pas  pas  pas 

 93             N   H754   

 V762                  W        O   B98  Noord moet na het 2-volgbod met deze mooie negen punten met 

 AHVB3          Z   10987  drie Tienen, een vierkaart troef en twee Azen 3 bieden. 

   HV962    Dan heeft zuid geen probleem om 4 te bieden! 

   AV86     

   H5     

   62     
             
       
       

       

 
Spel 8   HV10852   Biedverloop: 

W/-   3    West  Noord  Oost  Zuid 

 H109    1  21)  3  pas 

 B104    4  pas  pas  pas 
 43        AB6   

 B92             N   AHV765 1)   = zwak: zeskaart en 6-10 punten 

 AVB6                  W        O   83   

 HV62          Z   93  Met 3 belooft oost minstens een vijfkaart en west mag niet passen. 

   97    Met een driekaart steun heeft west echter geen probleem en ondanks 

   1084    het zwakke sprongvolgbod komen OW in het beste contract. Bij goed 

   7542    afspel (na de schoppenstart direct klaveren naar HV) zal de leider elf 

   A875    slagen maken. Volgt noord 1 dan biedt oost eveneens 3,maar  

belooft in dat geval met zijn sprong een zeskaart (na 2-volgbod staat 

oost enigszins onder druk en zal ook wel eens met een vijfkaart 3 
moeten bieden; Voor dit spel maakt het allemaal niet zoveel uit omdat 
west met Boer-derde toch altijd zal steunen). 


