
	

BridgeKontakt	2019-11	

 
 

De regel van … 
door Rutger Van Mechelen. 

 
 

19 punten zijn bij opener voldoende voor de manche zodra er een bijbod gedaan 
is door antwoorder. 
Hierdoor kunnen we dus een aantal regels opstellen voor hoe sterk de 
herbiedingen kunnen zijn. 
Bij de regel van 17 bespraken we al de herbieding en stelden dat een herbieding 
zonder overwaarde maximum 17 punten toonde. 
Er zijn herbiedingen van opener die de situatie mancheforcing maken zonder de 
manche te bieden, zo ook 2ZT met sprong. Vandaar de regel: 
De regel van 19: een herbieding van 2ZT op een antwoord van 1 in kleur 
kan 19 punten tonen en is dus mancheforcing. 
Na een antwoord van 1 in kleur kan opener 1ZT herbieden met 12-14 punten en 
een ZT-verdeling. Met 15-17 punten had hij 1ZT geopend. 
We zouden kunnen afspreken dat met een ZT-verdeling een herbieding van 2ZT 
18 punten belooft en van 3ZT 19 punten. Dat is echter 2 biedingen gebruiken om 
slechts 1 schamel puntje verschil uit te leggen, en dat kan dus beter. 
 
2ZT herbieden met sprong is ideaal om een ZT-verdeling en 18-19 punten te 
tonen. Antwoorder kan nu namelijk op 3-niveau nog op zoek naar een mogelijke 
fit. 
Neem de situatie: 1♣ – 1♠ – 2ZT en antwoorder heeft ♠AT852 ♥HB62 ♦6 ♣T83. 
Het is mogelijk dat opener een 3-kaart schoppen heeft of een 4-kaart harten. 
Door nu 3♥ te bieden, kan antwoorder te weten komen of opener een fit heeft. 
Merk op dat dit niet zou gelukt zijn als opener 3ZT had herboden. Nu kan 
antwoorder moeilijk 4♥ bieden want dan zitten we mogelijk te hoog als opener 
geen fit meeheeft. 
Een populaire conventie is de checkback-stayman, zijnde hier 3♣ als een soort 
stayman te spelen. Dit vraagt informatie op over openers hand en is dus niet 
natuurlijk. 
1♣/♦ – 1♠ – 2ZT – 3♣ (checkback-stayman, vraagt informatie): 
- 3♦ (5-kaart in openingskleur) 
- 3♥ (4-kaart harten) 
- 3♠ (3-kaart schoppen) 
- 3ZT (geen van bovenstaande). 
 
Dit werkt overigens ook na een 1♦ of 1♥ antwoord. 
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1♣ – 1♠ – 3ZT 
We hebben al gezien dat 3ZT als ZT-verdeling met 19 punten onhandig is omdat 
we nu moeilijk nog een fit vinden. 3ZT kan ook prima een andere betekenis 
hebben. 2 afspraken om een andere betekenis aan de herbieding naar 3ZT te 
geven zijn populair: 
- Ofwel sterk genoeg voor de manche met een lange kleur. Typisch toont dit een 
6+kaart in de openingskleur en 18-19 punten (een hand waar we geen 
herbieding voor hebben). Het kan ook zwakker maar met compensatie zoals  
♠xx ♥Ax ♦Dx ♣AHDxxxx in de openingskleur (dus 8 slagen, hopend op 1 slagje bij 
partner). 
- Ofwel een 4-kaart steun en 18-19 punten en een ZT-verdeling. 
 
Deze afspraak gaat samen met het spelen van splinter-biedingen. Bert Geens 
heeft in zijn artikels het uitvoerig over splinterbiedingen gehad die een fit tonen 
in antwoorders kleur, overwaarde en een korte kleur. Dat betekent wel dat we 
geen klassiek controlebod meer kunnen doen als we een fit hebben, overwaarde 
maar geen korte kleur. 3ZT zou dan met deze hand herboden worden. 
Dus 1♣ – 1♠ – 3ZT met ♠AHxx ♥Hx ♦ADx ♣Dbxx. 
 
Volgende maand is het aan de regel van 20 en dat is tevens ook de laatste regel 
uit de reeks. Dit om de eenvoudige reden dat het reservoir van bridgeregels 
stilletjes aan opgeraakt. De rubriek zal vervangen worden door een biedrubriek 
gebracht door Rens van de Rebobridge boeken. 


