
ReBo’s Biedoefeningen (ISBN 978-90-828556-3-0) is een boek van 112 pagina’s met veel 
praktijkgerichte biedoefeningen welke zijn verdeeld over 12 biedthema’s. Het boek kan 
gezien worden als de praktische afronding van de moderne biedtheorieën met veel aandacht 
voor competitief bieden zoals beschreven in ReBo’s Bridgeboek (ISBN 978-90-828556-1-6). 
Dat boek (160 pagina’s) werd in augustus 2018 gepubliceerd en is met veel enthousiasme 
ontvangen.  
 
Door de gedetailleerd uitgewerkte antwoorden van de biedoefeningen met daarbij  
samenvattingen van een aantal biedtheorieën is ReBo’s Biedoefeningen ook zeer geschikt  
als zelfstandig oefenboek en studieboek. Beide boeken zijn bestemd voor recreatiebridgers 
en clubspelers. Voor nadere informatie zie boekenbestellen.nl. 
 
Ter illustratie zijn hieronder 3 voorbeelden van de antwoorden uit ReBo’s Biedoefeningen 
gegeven: respectievelijk competitief bieden, de Zwakke Twee en slembieden. 
 
W N O Z 

  1♣ ♠AHV9  -als jullie het negatief doublet spelen  
1♥ 1♠ 3♥ 3♠ ♥987   belooft partner met zijn 1♠ bod 
    ♦V32   een vijfkaart ♠ en 6+ pt  
    ♣H64  -samen heb je dus 9 ♠ krt 
      -je biedt dus volgens De Wet van Larry Cohen 3♠ 

 
W N O Z   
 2♥ p 4♥ ♠9  -jullie zijn niet kwetsbaar   
    ♥V543  -je verhoogt met een poker face  
    ♦H864   met je 4-krt ♥ preëmptief naar 4♥ 
    ♣10972 -wat doet west?; hebben jullie preëmptief 
       geboden of een manche om te maken? 

-jij weet dat de tegenstanders 

       manchekracht hebben😉 

 
W N O Z   
 1♠ p 2SA ♠H85  -je biedt Berry’s Jacoby 2SA: dit belooft 
p 3♠ p 4SA ♥AH93   een ♠-fit (3+-krt) en 16+ fit pt 
p 5♥ p 6♠ ♦H76  -het 3♠ bod van partner belooft 15+ fit pt 
    ♣A104  -je krijgt dus slemvisioenen 
      -je hebt controles in alle zijkleuren 

-met het 4SA bod vraag je sleutelkaarten 
      -het 5♥ bod van partner toont   
       2 sleutelkaarten zonder troefvrouw 
      -dit zijn dus ♦A en ♠A 
      -jullie hebben dus alle 5 sleutelkaarten 

-jullie hebben niet de troefvrouw 
-je biedt 6♠ 


