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Een Muiderberg opening betekent een 5 krt hoog en een onbekende 4+ krt laag, punten 6 tot 11. 

Puntenrange kan variëren i.v.m. kwetsbaarheid en soort wedstrijd.  Dit is de officiële versie. 
Onderaan mijn visie. 

Antwoorden na 2♥ 
        
pas : ik wil 2♥ spelen     

2♠ : non forcing     
2SA : mancheforcing     
     -3♣/♦      = 4-kaart ♣/♦    

     -3♥      = 5-kaart ♣     

     -3♠      = 5-kaart ♦     

     -3SA      = twee 4-kaarten laag     

     -4♣/♦      = 6-kaart ♣/♦     

     -4♥/♠      = 7-kaart ♣/♦     

     -5♣/♦      = 8-kaart ♣/♦    

3♣ : lage kleuren-keus voor openaar, hij past of biedt 3♦    

3♦ : inviterend voor 4♥    

3♥ : om te spelen, partner past !!    

    3♥ kan op twee soorten kaarten gedaan worden:    

    1. Een zwakke hand (5-8) met een 4-kaart ♥ (barrage !!)    

    2. Een 9-11 hand met een 3-kaart ♥ met de bedoeling 3♥ te maken    

        of een bod op 4-niveau van de tegenpartij down te spelen    

3♠ : inviterend voor 4♠    

4♣/♦ : Splinter.    

 
Antwoorden na 2♠ 
        
pas : ik wil 2♠ spelen     

2SA : mancheforcing     
     -3♣/♦      = 4-kaart ♣/♦    

     -3♥      = 5-kaart ♣     

     -3♠      = 5-kaart ♦     

     -3SA      = twee 4-kaarten laag     

     -4♣/♦      = 6-kaart ♣/♦     

     -4♥/♠      = 7-kaart ♣/♦     

     -5♣/♦      = 8-kaart ♣/♦    

3♣ : lage kleuren-keus voor openaar, hij past of biedt 3♦    

3♦ : inviterend voor 4♠    

3♥ : inviterend voor 4♥    

3♠ : om te spelen, partner past !!    

    3♠ kan op twee soorten kaarten gedaan worden:    

    1. Een zwakke hand (5-8) met een 4-kaart ♠ (barrage !!)    

    2. Een 9-11 hand met een 3-kaart ♠ met de bedoeling 3♠ te maken    

        of een bod op 4-niveau van de tegenpartij down te spelen    

4♣/♦ : Splinter.    

 

  



MUIDERBERG 
 

 www.bridgecoach.nl   2 

 

MUIDERTOP 
Ik speel het zelf anders. Ik heb het maar Muidertop genoemd. De kans dat je slem mist na een 
Muiderberg is zeer gering, sterker, zelfs de manche is niet vaak een optie. Ik open zeer agressief, dus 
mijn puntenrange gaat van 4-8. Daarna betekent elk bod in een kleur niet forcing to play. 2 sans 
wordt gebruikt om de lage kleur op te vragen. Dit kan dus vanaf 0 punten zijn. (allerteren dus). Na 
partners antwoord 3 klaveren of 3 ruiten past u als u niet geïnteresseerd bent in een manche. Een 
bod van partners opening is een stopbod, overige bieding maakt het MF. 

Voordeel is dus dat je ook je eigen lange kaart kunt bieden 


