
Spellen van de week: preëmptief bieden 

 
Het preëmptief bieden heeft als oogmerk biedruimte weg te nemen, prettig al de tegenpartij de 

punten heeft, problematisch als partner een sterke hand heeft. Maar met 3 niet bekende 

handen is de kans 2 tegen 1 dat de tegenpartij het moeilijk krijgt. 

 

Kwetsbaarheid speelt een overheersende rol: niet tegen wel kunnen soms bizarre biedingen 

worden gedaan. 

In “Alles wat U wilt weten over Preëmptief bieden” van Ed Hoogenkamp wordt een 3♦  

opening gegeven (niet kwetsbaar tegen kwetsbaar) met ♠ 32 - ♥ 105 - ♦ 1097642 - ♣ 963. 

Mocht jezelf de neiging hebben om met zeer zwakke handen preëmptief te openen, dan moet 

je gelijktijdig wel de bovengrens verlagen. Partner moet  een idee kunnen hebben over de 

sterkte van de hand (de range mag niet te groot zijn). 

 

 
Hier opent West met 3♠ . Met deze dichte 7-kaart is zelfs 4♠ verdedigbaar. 

Moet Noord nu in de bieding komen.  

Op de 2e hand wordt meestal erin gesprongen met een 15+ hand, maar deze hand met slechts 

een singleton ♠ , nodigt toch ook  wel uit tot bieden. Volgens Berry Westra is niet bieden vaak 

slechter dan wel bieden.  

Maar wat biedt Noord? Als Noord doubleert en  Zuid 3SA biedt , wordt dat ook het eindbod. 

Maar Zuid neemt wel een risico: met zelf 18 punten en partner 15, moet er toch aan slem 

worden gedacht, maar wat moet hij anders. De preëmpt werkt uitstekend. 

Noord kan ook 4♥ bieden, nu kan Zuid gemakkelijker de bieding aan de gang houden, 

bijvoorbeeld met een 4♠ bod. NZ komen dan wel in 6♥  of mogelijk 6SA 

 

 



 
 

  
Nog niet zo lang geleden gold als restrictie op het preëmptief openen in een lage kleur, dat je 

daarnaast geen 3-kaart in een hoge kleur mocht bezitten, uit angst een 5-3 fit bij partner te 

missen. In middels bijgesteld tot geen 3-kaart met een tophonneur.  Maar het bieden wordt 

steeds agressiever en er rijst de vraag wat belangrijker is: je partner beschermen of de 

tegenpartij dwarsbomen. Langzamerhand neig ik tot de laatste opvatting (zie ook spel 24). 

 

Het nadeel van het pas in 2e instantie laten horen van jouw lange kleur is, dat de tegenpartij 

dan al mogelijk een fit hebben gevonden. 

Als Oost past, zal Noord in de 4e hand openen (regel van 15) óf met 1♠  óf met 2♠ 

(muiderberg). NZ kunnen dan 4♠  bereiken, eventueel besloten met een redbod (gedoubleerd) 

van 5♣ . Maar na een opening van 3♣ (of gezien de dichte kaart zelfs met 4♣ ), komen NZ er 

niet meer in. 

 

 



 
 

 
 

Hier zit West met hetzelfde probleem als oost in 14: De Vxx in harten blokkeert een 

preëmptief 3♦ . Als, zoals bij ons, na 3x pas Zuid met 1♥  opent,kan er met een gerust hart 3♦  

worden geboden. Maar dan is de kleur van NZ al bekend. Wel voorkomt het 3♦  bod wellicht 

dat NZ hun ♣ fit opmerken. Maar dat hangt ook van Zuid af. 

Het bieden zou zo kunnen gaan: 

W N O Z 

Pas pas * pas 1♥  

3♦  3♠  pas 4♣  

Pas 5♣  pas 5♣  

(* waarom geen muiderberg) 

 

Maar als west wel opent kan het voor NZ wel eens verkeerd aflopen: 

 

W N O Z 

3♦  pas pas Doublet  

pas  4♠  pas 5♥   

Pas pas  pas 

 

En dat gaat 1 down. 



 
 

Tot slot wil ik mijn verbazing uitspreken dat maar 3 van de 15 paren op spel  2, 6♠  hebben 

uitgeboden. 

 

Maurice   

 


