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Vierde kleur 
De 4e kleur forcing is onmisbaar in uw biedsysteem. Het is echt een zeer 
goede en noodzakelijke conventie. Dit ook omdat iedere sprong in een al 
eerder geboden kleur niet forcing is, maar in een natuurlijk biedsysteem 
slechts inviterend is. Met andere woorden u kunt de 4de kleur ook gebruiken 
om het bieden manche-forcing te maken. Wat ook veel bridgers niet weten 
is dat u de vierde kleur kunt gebruiken om uw partners kaartverdeling beter 
te begrijpen, kortom gebruik het als onderzoekmiddel. De laatste waar u het 
ook voor kunt gebruiken is om te kijken of u bv 3 sans in uw partners hand 
kunt dirigeren. 

Enkele Voorbeelden 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

1♦  pas  1♥  pas 

1♠  pas  3♥   

 

West  Noord  Oost  Zuid 

1♣  pas  1♥  pas 

1♠  pas  3♣   

 

West  Noord  Oost  Zuid 

1♣  pas  1♥  pas 

1♠  pas  1♠   

 

In bovenstaande biedseries inviteert partner. Hoe zou u het bieden forcing 
maken? U kunt de 4de kleur conventie gebruiken. Een paar voorbeelden.  

West  Noord  Oost  Zuid 

1♦  pas  1♥  pas 

1♠  pas  2♣*   

 

West  Noord  Oost  Zuid 

1♣  pas  1♥  pas 

1♠  pas  2♦*   
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Vierde kleur 
U kunt het beste afspreken dat de 4de kleur conventie manche-forcing is. 

We onderkennen 3 situaties 

- Gewoon bod in de 4de kleur 
- Sprongbod in de 4de kleur 
- Herhaling van de 4de kleur 

 

Gewoon bod 

Dit bod zegt niets over de kleur, u gebruikt het om 

- Vraagt om een stopper 
- Vraagt of p misschien er een 4 kaart in heeft 
- Vraagt kracht van partners hand op 
- U belooft altijd een 5+ krt in uw eerst geboden kleur 
- U gebruikt het om een beter beeld van partners verdeling te krijgen 
- U probeert sans in partners hand te krijgen. 

 

Antwoorden na 4de kleur 

Met een stopper bied u 3 sans 
Als u onder 3 sans kunt blijven biedt u de 4de kleur zodat u een 4 kaart kunt 
aangeven 
 

Sprongbod 

Dit bod is echt en manche-forcing 

Herhaling van de 4de kleur 

Sterk en slemgoing, dat betekent dat er ook geen steun hoeft te zijn. 
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Vierde kleur 
 

Voorbeeld 1 

 W es t   Oost 

♠ H 8  ♠ AV62 

♥ A H B 6 5  ♥ T7 

♦ H 6 2  ♦ A8764 

♣  B 9 3  ♣  HT2 

       

West  Noord  Oost  Zuid 

  pas  1♦  pas 

1♥   pas  1♠  pas 

??       

 

U biedt nu 2♣, u bent sterk genoeg om de manche te spelen, echter u heeft 
geen goed volgbod. Met deze slechte klaveren kunt u zelf geen 3 sans 
bieden. 3♥ belooft een 6 kaart, kortom u zit nu vast. U vraagt met 2♣ en uw 
partner antwoord met 2 sans. U kunt nu met een gerust hart 3 sans bieden. 

 

Overige afspraken 

4de kleur spelen we altijd, ook heeft partner eerst gepast 
Als tegenpartij heeft geboden vervalt 4de kleur 
Een sprong in de 4de kleur belooft altijd een 55 kaart of langer en is sterk 
inviterend. 
Alles op 1 niveau, dus 1♣ 1♦ 1♥ wat betekent dan 1♠. De beste afspraak is 
dat dit een 4 kaart schoppen is. Bij de openaar kan namelijk 44 hoog zitten. 
Een sprong naar 2 schoppen is manche-forcing en 4de kleur. 
Na een reverse bieding blijven we 4de kleur spelen, u kunt ook andersom 
afspreken, echter de kans op vergissingen wordt groter.  
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Vierde kleur 
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Vierde kleur 
 

Voorbeeld 2b 

 W es t   Oost 

♠ B 8 3  ♠ AV962 

♥ A 8 7  ♥ B105 

♦ H V9 8 4  ♦ A3 

♣  B 9 3  ♣  V82 

       

West  Noord  Oost  Zuid 

pas  pas  1♠  pas 

2♣ *   pas  2SA  pas 

3sa  ap     

 

Goed, nu de verbeterde Drury of Emmense Drury 

Hetzelfde principe, echter ipv 2♣  gaan we 2♦ gebruiken met enkele kleine 
nuttige aanpassingen. Ten eerste spelen we dat vanuit elke positie. 1ste hand, 
4de hand, maakt nu allemaal niet uit. Voordeel hiervan is dat je het systeem 
zo standaard mogelijk maakt, dus minder vergissingen. Het voordeel van het 
om te draaien is dat openaar gelijk vanaf 2♣  opzoek kan naar een fit. 
Hierdoor ontstaat dus meer biedruimte. Verder het overzicht is simpel, maar 
doeltreffend 
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Vierde kleur 
Schematisch overzicht Verbeterde of Emmense Drury 

Na een 1♥ of 1♠ opening, ongeacht welke positie. Antwoorden van p 

2♣   Vanaf 10+ < 3 krt ♥/♠  mee   

2♦ Vanaf 10+ > 3 krt ♥/♠  mee  

 

Na 2♣  

2♦ Echt, maar minimaal max 11 pnt 

2♥ Normale opening vanaf 12 punten, echt 

2♠ Sign-off maximaal 11 punten 

2sa 12-14 

3♣ /♦/♥ Echt 14+ onevenwicht, met een 5422 bied je sans 

3♠ Forcing 6 krt, krachtige zeskaart. Geen ABxxxx 

3 sa Voorstel tot spelen 15+, geen slemintresse 

4♣ /♦/♥ Splinter, slemintresse 

4♠ To play, geen slemintresse 

 

Na 2♦ 

2♥ Normale opening vanaf 12 punten, echt 

2♠ Sign-off maximaal 11 punten 

2sa 12-14 

3♣ /♦/♥ Echt 14+ onevenwicht, met een 5422 bied je sans 

3♠ Forcing 6 krt, krachtige zeskaart. Slemintresse MF 

3 sa Voorstel tot spelen 15+, geen slemintresse 

4♣ /♦/♥ Splinter, slemintresse 

4♠ To play, geen slemintresse 
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Vierde kleur 
 

Voorbeeld 4 

 W es t   Oost 

♠ 5 4  ♠ AV962 

♥ A 9  ♥ H105 

♦ H V9 8 4  ♦ 73 

♣  B 9 3  ♣  V82 

       

West  Noord  Oost  Zuid 

pas  pas  1♠  pas 

2♣ *   pas  2sa   

ap       

 

Voorbeeld 5 

 W es t   Oost 

♠ 5 4  ♠ AV962 

♥ A 9  ♥ H105 

♦ A HV 9 84  ♦ 73 

♣  H3  ♣  V82 

       

West  Noord  Oost  Zuid 

pas  pas  1♠  pas 

2♣ *   pas  2sa   

3♦**  **Slemintresse met ruiten 

 

Ik denk dat het wel helder is nu, echter heeft een voorbeelden waar u niet 
uitkomt, kunt u dat mailen naar bridge@bridgecoach.nl voor een antwoord. 


