
 
 

VERDEDIGEND- EN COMPETITIEF BIEDEN  UITKOMSTEN EN SIGNALEN  W B F CONVENTIE KAART 
VOLGBIEDINGEN STIJL VAN DE UITKOMSTEN NAAM v/h TEAM: 
Kleurvolgbod zonder sprong: 
2e hand: 
goede 5+kaart / 9+ HP (1-niveau) en 11+HP (2-niveau) en <16HP 
4e hand (uitpas): 
5+kaart (of zeer goede 4 kaart) / 7+ HP (1-niveau) en 8+HP (2-
niveau) en <14HP 

 Uitkomst In Partners kleur AFDELING COMPETITIE:   

Dubbel: 
2e hand: 
-  openingskracht en kort in de kleur van openaar 
-  ofwel 15+ HP 
4e hand (uitpas): 
-  10 +HP en kort in de kleur van openaar 
-  ofwel 14+ HP 

Kleurcontract Kleintje belooft 
MUD 

Kleintje belooft 
MUD 

 

 ZT-contract 4e van boven / regel van 11 4e van boven / regel van 11 SPELERS MET LIDNUMMER:    
 Volgende   Jan Michiels 

Raphael Smets 
 Andere:  
   
1ZT VOLGBOD UITKOMSTEN SAMENVATTING V/H BIEDSYSTEEM 
2e hand: 15-17 HP 
4e hand: 11-14 HP 

Uitkomst Tegen kleurcontract Tegen ZT-contract 

 Aas Belooft H Belooft H en Vof B ALGEMENE BENADERING EN STIJL 
 Heer Belooft V (of A met enkel 

AH) 
Belooft V en Bof10  

 Vrouw Belooft B Belooft: 
1) B en 10of9 
2) A en B 

 

 Boer Belooft 10 Belooft: 
1) 10 en 9 
2) A of H en 10 

  

SPRONGVOLGBIEDINGEN na kleuropening 10 Belooft 9 Belooft 9 en H of V  
Kleurvolgbod met sprong: zwak (6-10 HP) met 6+ kaarten 9 Ontkent 10 Ontkent 10  
Unusual 2ZT: vijfkaarten in de laagste 2 ongeboden kleuren 
  Niet kwetsbaar: 9+ HP in de 2 lange kleuren. 
  Kwetsbaar: 10+ HP in de 2 lange kleuren 

Hoog -X Doubleton Even aantal in die kleur 
!! 4e van boven en regel van 
11 

 

 
 
 

Laag - X MUD Oneven aantal 
!! 4e van boven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



DIRECTE - & SPRONG CUE BIDS  SIGNALEN IN VOLGENS VOORRANG   
Direct: fit + mancheforcing  Partners speelt voor Leider speelt voor Niet bekennen SPECIALE BIEDINGEN WAARTEGEN 

VERDEDIGING  NODIG KAN ZIJN 
Sprong cue bid: vraagt expliciet om 3ZT te bieden indien stop in de 
geboden kleur. 

1 Directe appel: 
Hoog laag 

 Italiaans: onpaar 
vraagt, directe appel 
Lavinthal: 
Hoog paar vraagt 
hoogste van de 
resterende kleuren 
Laag paar vraagt 
laagste van de 
resterende kleuren 

 

 Kleur 2 Switch 
Hoog: hoogste 
overblijvende kleur 
Laag: laagste 
overblijvende kleur 

   

 3     
TEGEN ZT 1 Directe appel: 

Hoog laag 
Distributie: 
Hoog:even # 
Laag:oneven # 

Geen directe appels 
Lavinthal: 
Hoog vraagt hoogste 
van de resterende 
kleuren 
Laag vraagt laagste 
van de resterende 
kleuren 

 

MULTI-LANDY ZT 2 Hoog laag  italiaans  
2: Landy: 10+ HP en 5/5 3     

2: Multi: éénkleurenspel 6+ of 6+, niet kwetsbaar >7HP, 
kwetsbaar >9HP, punten in de kleur, geen bovengrens 

Signalen (troefkleur inbegrepen):   

2: Muiderberg: 2-kleurenspel 5 en 4 of 4, niet kwetsbaar: 
>7HP, kwetsbaar >9HP, punten in de 2 kleuren, geen bovengrens 

  

2: Muiderberg: 2-kleurenspel 5 en 4 of 4, niet kwetsbaar: 
>7HP, kwetsbaar >9HP, punten in de 2 kleuren, geen bovengrens 

Onpaar vragend: Directe appel  

 DUBBELS  
TEGEN PREEMPTS  
Volgbod 2e hand: belooft openingskracht en een goede, lange kleur INFODUBBELS (stijl; antwoorden, heropening)  
3ZT volgbod:16+ en een verdeelde hand of een (zeer) lange, lage 
kleur met stop. Belooft dus niet altijd een ZT-verdeling 

  

   

TEGEN STERKE ARTIFICIELE OPENING zoals 1♣ of 2   

  SPECIALE FORCING PAS  SEQUENTIES 
 SPECIALE, ARTIFICIELE & COMPETITIEVE  DBLS/RDLS  
   
NA EEN INFODUBBEL VAN TEGENSTANDERS   
  BELANGRIJKE  NOTA’S 
   
   
  PSYCHICS: 
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BESCHRIJVING ANTWOORDEN VERDERE BIEDINGEN 
BIEDEN MET EEN  
GEPASTE HAND 

1  2 2 11 tot19HP, kan nog een 4-
kaart hebben ! 

6-10HP: 
Met (mogelijke) fit: 
-4 mee en geen andere biedbare kleur: 1ZT 
-vanaf 5 mee en geen andere biedbare kleur: 
       3(inverted minors) 
Zonder (mogelijke) fit: nieuwe hogere kleur 
Principe: langste kleur eerst, tenzij deze lager is dan 
de kortere kleur, dan bieden we eerst de hogere 
kleur volgens principe: van twee 4-kaarten de 
laagste eerst en van 2 5+kaarten de hoogste eerst. 
>10 HP: 
Met (mogelijke) fit: 
-4+ mee en geen andere biedbare kleur: 2 
(inverted minors en forcing) 
Zonder (mogelijke) fit: nieuwe kleur 
-11HP: 
Principe: langste kleur eerst, tenzij deze lager is dan 
de kortere kleur, dan bieden we de hogere kleur 
volgens principe: van twee 4-kaarten de laagste en 
van 2 5+kaarten de hoogste. 
>11HP (antwoordende hand kan reverse bieden!): 
Principe: langste kleur eerst: van twee 4-kaarten de 
laagste en van 2 5+kaarten de hoogste eerst. 
 

normaal: limietbod, nieuwe kleur, ZT zo 
goedkoop mogelijk enz… 

Conventie: check-back Stayman 
Na 1 of 1 bijbod en 1ZT-
herbieding van de openaar vraagt  
2 expliciet naar een 3-kaart  of 
 bij de openaar. 
 
Antwoordenschema: 
- pas: minimaal, geen 3-kaart  
of 
- 2 of  2: minimaal, 3-kaart  
of   
- 2ZT: maximaal,  2-kaart  of  
- 3 of  3: maximaal, 3-kaart  
of  
 
Voorwaarde: bijbieder heeft 
manche-interesse !! 
 

        



1  4 2 11 tot 19HP, er kunnen 5+ 
zijn indien > 15 HP (reverse 
bieden!) 

6-10HP: 
Met fit: 
-4 mee en geen andere biedbare kleur: 1ZT 
-vanaf 5 mee en geen andere biedbare kleur: 
 3 (inverted minors) 
Zonder fit: nieuwe hogere kleur of 1 ZT 
Principe: langste kleur eerst, tenzij deze lager is dan 
de kortere kleur, dan bieden we eerst de hogere 
kleur volgens principe: van twee 4-kaarten de 
laagste eerst en van 2 5+kaarten de hoogste eerst. 
-4+, max. 3-kaart  en max 3-kaart : 1ZT 
>10 HP: 
Met fit: 
-4+ mee en geen andere biedbare kleur: 2 
(inverted minors en forcing) 
Zonder fit: nieuwe kleur 
-4+, max. 3-kaart  en max 3-kaart : 2 
-11HP: 
Principe: langste kleur eerst, tenzij deze lager is dan 
de kortere kleur, dan bieden we de hogere kleur 
volgens principe: van twee 4-kaarten de laagste en 
van 2 5+kaarten de hoogste. 
>11HP (antwoordende hand kan reverse bieden!): 
Principe: langste kleur eerst: van twee 4-kaarten de 
laagste en van 2 5+kaarten de hoogste eerst. 

normaal: limietbod, nieuwe kleur, ZT zo 
goedkoop mogelijk enz… 

Conventie: check-back Stayman 
Na 1 of 1 bijbod en 1ZT-
herbieding van de openaar vraagt  
2 expliciet naar een 3-kaart  of 
 bij de openaar. 
 
Antwoordenschema: 
- 2: minimaal, geen 3-kaart  of 
 
- 2 of  2: minimaal, 3-kaart  
of   
- 2ZT: maximaal,  2-kaart  of  
- 3 of  3: maximaal, 3-kaart  
of  
 
Voorwaarde: bijbieder heeft 
manche-interesse !! 
 

        
1  5 2 11 tot  19 Zonder fit: normaal, bvb nieuwe kleur, 1ZT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met fit:  
  <12HP: normaal biedverloop (bvb 2/3) 
 
  12+HP: 2ZT 

normaal: limietbod, nieuwe kleur, ZT zo 
goedkoop mogelijk enz… 
opgelet: 2ZT is niet noodzakelijk sterker 
dan kleurherhaling !!!! 
Bij manche-interesse en om in 3ZT uit te 
komen is het soms nodig om de derde kleur te 
bieden met een 3-kaart. Indien geen fit kan 
partner dan 3ZT bieden of alsnog zelf de 4e 
kleur conventie gebruiken om een stop in die 
kleur te vragen. 
 
3/4 
 
3/3/3: singleton of renounce in de 
geboden kleur 
3: overwaarde maar geen single of renonce 
4: geen overwaarde, geen sleminteresse 

Nog enkele conventies: 
 
- nieuwe kleur op 3-niveau zonder 
tussenbieding: in principe 
manche-forcing, tenzij de hand 
vroeger al gelimiteerd werd in 
kracht 
 
 -4e kleur conventie: vanaf 2-
niveau 

        



1  5 2 11 tot 19 Zonder fit: normaal, bvb nieuwe kleur, 1ZT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met fit:  
  <12HP: normaal biedverloop (bvb 2/3) 
 
  12+HP: 2ZT  

normaal: limietbod, nieuwe kleur, ZT zo 
goedkoop mogelijk enz… 
opgelet: 2ZT is niet noodzakelijk sterker 
dan kleurherhaling !!!! 
Bij manche-interesse en om in 3ZT uit te 
komen is het soms nodig om de derde kleur te 
bieden met een 3-kaart. Indien geen fit kan 
partner dan 3ZT bieden of alsnog zelf de 4e 
kleur conventie gebruiken om een stop in die 
kleur te vragen. 
 
3/4 
 
3/3/3: singleton of renounce in de 
geboden kleur 
3: overwaarde maar geen single of renonce 
4: geen overwaarde, geen sleminteresse 

 

1ZT    15/17 HP, 5 of 5 is mogelijk 2(3) : Puppet Stayman (8-9 HP) en Niemayer (>9 
HP): vraagt naar 4- of 5-kaart majeur 
 
 
 
2: Jacobytransfer naar  
2: Jacobytransfer naar  
 
 
2: transfer naar , <5HP  en 6+  
2ZT: transfer naar , <5HP en 6+  
 
3,3 of 3 (sprong): 6-kaart en slem-interesse 
 
4ZT: kwantitatief, belooft precies 16 HP 
 

2(3) : 1 of 2 4-kaarten majeur 
2(3)  of : 5-kaart  of  
 
 
 
2 
2 
 
 
3(3ZT met 4-kaart  en 2 tophonneurs in ) 
3(3ZT met 4-kaart  en 2 tophonneurs in ) 
 
Controlebiedingen 
 
15 HP: pas / 17 HP: 6 ZT / 16 HP: kijken 
naar kwaliteit van de hand (lengte, 10en enz) 
 

2e bijbod: 
2(3) : 4-kaart  
2(3) : 4-kaart  
3(4) : 4-kaart  èn 4-kaart  
 
2e bijbod: 
<8HP: pas / 8 of 9HP: 2ZT / 
>9HP: 3ZT 
 
pas 
pas 

        

2    sterkste bod 2 relay, niets te vertellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,2: goede 5-kaart en >7HP 
3 en 3: goede zeskaart en >7HP 

2: 5+ en 8 à 9 speelslagen indien  troef 
2: 5+ en 8 à 9 speelslagen indien  troef 
2ZT: verdeelde hand en 23/24 HP 
3: 6+ en 8 speelslagen indien  troef 
3: 6+ en 8 speelslagen indien  troef 
3: 5+ en 10 speelslagen indien  troef 
3: 5+ en 10 speelslagen indien  troef 
3ZT: verdeelde hand en >24 HP 
 
Varia. Openaar probeert beste contract te 
bieden met de info die hij van partner heeft 
gekregen. 
 

2e bijbod: 
varia, afhankelijk van de hand 

        



2    MULTI 
- 6-10HP en 6 +  of  met 
punten in lange kleur 
- semi-forcing mineurs 
- ZT-verdeling 20HP 

 
2: niets te melden, standaard antwoord 
 
 
 
2: manche-interesse indien zwakke 2 in , 
tolerantie voor  
 
2ZT: sterke hand >14HP, forcing 
 
 
 
 
 
 
3: preëmptief: steun voor  en  maar geen 
manche-interesse 

 
pas: zwakke 2 in  / 2: correctie naar  
2ZT: ZT-verdeling met 20HP 
3 of 3: semi-forcing in  of  
 
Pas: zwakke twee in  / 3: minimale 
zwakke 2 in  / 4: maximale zwakke 2 in  
 
3: minimale zwakke 2 in  
3: minimale zwakke 2 in  
3: maximale zwakke 2 in  
3: maximale zwakke 2 in  
3ZT: ZT verdeling met 20 HP 
4/4: semi-forcing 
 
Pas: zwakke 2 in  
3: correctie naar  

2e bijbod: 
pas 
zie 2ZT opening 
pas / met fit : 4(5)  of  
 
pas 
 
 
3 
3 
3  controls 
4  azen vragen 
4ZT azen vragen 
5/5 of controls 
 
pas 
pas 

        
2    MUIDERBERG 

 
niet kwetsbaar: 6-10 HP, 5  
en 4+  of  met punten in 
lange kleuren 
kwetsbaar: 6-10 HP, 5  en 5+ 
 of  met punten in lange 
kleuren 
 
 

 
 
Pas: niets te melden,  OK als speelkleur 
 
2: goede, lange  en geen steun voor  
 
2ZT: sterke hand >14HP, forcing 
 
 
 
 
3: kort in , voorkeur voor mineur van partner 
 
3: invite voor de manche 
 
3: preëmptief 
 

 
 
 
 
pas 
 
3: minimaal met  
3: minimaal met  
3: maximaal met  
3: maximaal met  
 
pas: akkoord met  / 3: correctie naar  
 
3: minimaal / 4: maximaal 
 
pas 

2e bijbod: 
 
 
 
varia, afhankelijk van de hand 
 
 
 
 
pas 
 
pas 
 
 

        
2    MUIDERBERG 

 
niet kwetsbaar: 6-10 HP, 5  
en 4+  of  met punten in 
lange kleuren 
 
kwetsbaar: 6-10 HP, 5  en 5+ 
 of  met punten in lange 
kleuren 
 
 

 
 
Pas: niets te melden,  OK als speelkleur 
 
3: zeer goede, lange  en geen steun voor  
 
2ZT: sterke hand >14HP, forcing 
 
 
 
 
3: kort in , voorkeur voor mineur van partner 
 
3: invite voor de manche 
 
3: preëmptief 
 

 
 
 
 
pas 
 
3: minimaal met  
3: minimaal met  
3: maximaal met  
3: maximaal met  
 
pas: akkoord met  / 3: correctie naar  
 
3: minimaal / 4: maximaal 
 
pas 

2e bijbod: 
 
 
 
varia, afhankelijk van de hand 
 
 
 
 
pas 
 
pas 
 



        
2ZT    21/22 HP 5 of 5 is mogelijk 3: Niemayer : vraagt naar 4- of 5-kaart majeur 

 
 
 
 
3: Jacobytransfer naar  
3: Jacobytransfer naar  
 
3: transfer naar , <3HP  en 6+  of 6+  
 
 

3: 1 of 2 4-kaarten majeur 
3 of : 5-kaart  of  
 
 
 
3 
3 
 
4 (3ZT met 3-kaart  en 2 tophonneurs in 
) 
 

2e bijbod: 
3: 4-kaart  
3: 4-kaart  
4: 4-kaart  èn 4-kaart  
 
2e bijbod: 
<2HP: pas / >2HP: 3ZT 
 
pas of 4 indien 6+ 

        

3  7  Preempt, <4 en <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   

3  7  Preempt, <4 en <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
3  7  Preempt, <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
3  7  Preempt, <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
        
3ZT    Gambling/dichte 7-kaart in een 

lage kleur (3 tophonneurs) / in 
de andere kleuren max. een V 

Partner belooft 7 slagen. Indien je zelf min. 2 
slagen meebrengt en een stop in de 3 andere 
kleuren (meestal zonder problemen te herkennen) 
zeg je pas. In het andere geval corrigeer je naar 4. 
Indien de lange kleur van openaar  is zal deze 
corrigeren naar 4. 

  

        

4  8  Preempt, <4 en <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   

4  8  Preempt, <4 en <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
4  8  Preempt, <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
4  8  Preempt, <4 pas / 3ZT enkel met minstens 2 mee   
4ZT        

5    Preempt Normaal BIEDEN OP HOGE NIVEAUS  

5    Preempt Normaal  
5    Preempt Normaal  
5    preempt Normaal  
       
       
       
       

 


