
Drie verdedigingen tegen de Multi 2 ruiten opening: 
Trek de schoen aan die u past 
 
Vroeg of laat komt iedereen hem een keer tegen: de Multicoloured 2 ruiten, ofwel de ‘Multi’. Zelfs 
als u wars bent van conventies, kunt u tegenstanders ontmoeten die deze conventie hanteren  en 
dan is het prettig om te weten hoe u zich kunt wapenen. 
De naam ‘Multi’ geeft al aan wat het probleem voor u als tegenstander is: het bod heeft 
verschillende betekenissen. Doorgaans belooft en Multi 2 ruiten-opening een zwakke twee in harten 
of schoppen, een semiforcing in een lage kleur, of een sterke evenwichtige variant. Vaak kunt u aan 
uw eigen hand wel zien of de tegenpartij zwak is. De grootste moeilijkheid is echter dat u dan nog 
niet weet om welke hoge kleur het gaat. 
 

Ga uit van zwakke variant 
 
U kunt passen en afwachten wat er gebeurt, maar slimme partners van Multi-openaars bieden met 
niet al te veel punten snel hoog bij: 3 harten of 4 harten (de Multibieder mag corrigeren naar 3 
schoppen of 4 schoppen als dat zijn zwakke twee is). Vervolgens mag u twee niveaus hoger beslissen 
wat te  doen. 
Hoeveel sterke varianten er ook op de systeemkaart staan, voor uw verdediging moet u ervan 
uitgaan dat de openaar een zwakke twee in een hoge kleur heeft. Daaruit volgt dat als u op 2 ruiten 
besluit te bieden, u beslist een goede hand moet hebben. Er zijn namelijk twee mogelijkheden: 

- U hebt de meerderheid van de punten en er zit een manche voor u in. Dat kunt u alleen 
uitzoeken als u volgbiedingen solide zijn, minstens de waarde van een opening. Partner moet 
na uw volgbod met een gerust hart vanaf een punt of tien de manche kunnen bieden. 

- De tegenpartij heeft de meerderheid van de punten en achter u zit een sterke hand. Dan zit u 
enorm in de problemen als u met een te zwakke hand een volgbod geeft: u wordt 
gedoubleerd en ‘gaat voor een vermogen’ of u helpt de tegenstanders met het bereiken van 
het beste contract en het vinden van het juiste afspel. 

 
U speelt alles natuurlijk 

 
Er zijn in de afgelopen tijd heel wat verdedigingen bedacht waarvan ik de meest uiteenlopende aan u 
wil voorleggen. 

 Doublet op 2 ruiten is straf (een opening met ruitens tegen) of een heel sterke hand; 

 Een volgbod is natuurlijk: een opening met een goede vijfkaart’ 

 Een sprongvolgbod is sterk: een goede zeskaart en minstens 14 punten; 

 2 SA is natuurlijk, 15-18 punten. 
U kunt met deze afspraken alleen maar doubleren als u iets in ruiten hebt. In alle andere gevallen zit 
u vast. Met 13-14 punten met een vierkaart hoog moet u passen en hopen dat uw partner nog iets 
kan doen. 
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Zuid opent 2 ruiten. Met de ‘alles natuurlijk verdediging’ moet west passen want 2 schoppen belooft 
een vijfkaart en 3 klaveren een zeskaart. Noord kan wel zien dat OW in elk geval een deelscore, zo 
niet een manche kunnen maken en biedt heel slim 3 harten: preëmptief met fit in zowel harten als 
schoppen. Oost kan zonder openingskracht weinig beginnen en ook voor west is het bieden er niet 
eenvoudiger op geworden. 3 harten wordt gemaakt, terwijl OW goed zijn voor 4 schoppen + 1. 
 

De ‘SF’-verdediging 
 
Ton Schipperheijn en Cees Sint, schrijvers van Van Start tot Finish, bedachten een verdediging tegen 
de Multi waarbij de aandacht met name was gericht op: 

- het direct kunnen bieden met een opening met een vierkaart hoog; 
- het voor straf kunnen doubleren van de tegenstanders 

Zij noemden hun verdediging tegen de Multi de SF-verdediging. Die werkt als volgt. 

 Een volgbod van 2 harten of 2 schoppen geeft een vierkaart in die kleur aan en maximaal een 
doubleton in de andere hoge kleur. Een hand dus waarmee u een informatiedoublet geeft als 
er in de andere hoge kleur voor u geopend wordt; 

 doublet geeft een evenwichtige hand aan van 15-18 punten; 

 2 SA t/m 3 harten geven een opening aan met de erboven liggende kleur. Dus 2 SA belooft 
een zeskaart klaveren, 3 klaveren belooft een zeskaart ruiten, 3 ruiten harten- en 3 harten 
een schoppenkleur, het principe van een transferbod. 

Het vorige spel is geen probleem meer als je deze verdediging speelt. Na 2 ruiten volgt west  
2 schoppen: een opening met een vierkaart schoppen en hooguit een doubleton harten. Noord past 
en oost biedt 4 schoppen. 
Het tweede voordeel: na een doublet op 2 ruiten kan de partner van de doubleerder heel snel voor 
straf doubleren. Zijn partner heeft immers een soort 1 SA-opening en dus kan hij vanaf een punt of 
zeven alles voor straf doubleren. 
Maar er is ook een groot aantal bezwaren. Allereerst is het een lastige conventie om te onthouden. 
Een 2 SA-volgbod klinkt heel natuurlijk, maar belooft een klaverenkleur. De gevolgen zijn desastreus 
als u zich vergist. Verder zijn de handen met 13-14 punten zonder vierkaart hoog nog steeds niet te 
bieden en zijn de volgbiedingen van 2 harten en 2 schoppen niet forcing dus gelimiteerd. Desondanks 
weet de partner niet met hoeveel punten hij zo’n volgbod moet steunen. Met negen tegenover 
twaalf punten wilt u niet in 3 schoppen zitten, maar met negen tegenover zeventien is de manche 
misschien dicht. 
Het grootste nadeel is dat door de transferbiedingen (2 SA t/m 3 harten) het eindcontract vaak door 
de zwakke hand gespeeld wordt, al het moois komt op tafel. Nog erger is dat een eventueel 3 SA-
contract in de verkeerde hand dreigt te komen. 
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West opent 2 ruiten. Als noord 3 klaveren volgt, moet zuid zich realiseren dat partner een mooie 
hand met een zeskaart klaveren heeft. Schoppen Heer, harten Aas en klaveren Vrouw zijn dan 
prachtige kaarten en 3 SA moet een goede kans hebben. Na zuids 3 SA zijn er eenvoudig negen of 
tien slagen. 
Als NZ de SF-verdediging spelen, dan volgt noord 2 SA, transfer voor klaveren. Zuid kan wel 3 SA 
bieden, maar oost mag starten en legt schoppen Boer op tafel. OW nemen de eerste zes slagen mee. 
Ook het alternatieve 5 klaveren-contract gaat down. 
 

Meck – Well verdediging 
 
De lastigste handen om te bieden na een Multi zijn evenwichtige handen van 13-15 punten. Net te 
zwak om 2 SA te volgen en geen eigen biedbare kleur. Het Amerikaanse toppaar Meckstroth – 
Rodwell bedacht een verdediging die ook hiervoor een oplossing biedt. 

 Doublet is 13-15 gebalanceerd of een hele sterke hand (19+); 

 Volgbiedingen zijn echt: een goede vijfkaart en openingskracht; 

 Sprongvolgbiedingen zijn echt en tonen een royale opening met een goede zeskaart; 

 2 SA is 16-18 evenwichtig; 

 eerst passen en later doubleren, is informatief. 
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Zuid past en west opent met een Multi 2 ruiten. Als u geen Meck-Well verdediging speelt, biedt oost 
2 harten en passen zuid en west. Wat nu? Een informatiedoublet is levensgevaarlijk omdat oost 
inmiddels weet dat west een zwakke twee in harten heeft en weet hoe hun kansen liggen. Het zou 
heel goed kunnen dat oost een goede hand heeft met lengte in schoppen en klaveren. Op uw 
‘doublet’ hoort u dan tot uw afgrijzen ‘redoublet’ en dan zit u fout. Zoals u ziet, wordt 2 harten 
precies gemaakt, terwijl NZ 3 ruiten kunnen maken. 



Wie Meck-Well speelt, biedt met de noordhand op 2 ruiten meteen ‘doublet’: een evenwichtige 
hand met 13-15 punten. Oost biedt weer 2 harten, maar nu kan zuid in actie komen. Hij weet dat 
noord minstens een doubleton ruiten heeft en kan met een redelijk gerust hart 3 ruiten bieden. 
Daarmee zijn alle problemen voor NZ voorbij. 
Na een Meck-Well doublet op 2 ruiten kan uw partner dus direct meedenken over het verdere 
bieden. Preëmptieve acties van de tegenstanders ( 2 ruiten – doublet – 3 / 4 harten) zijn niet langer 
een struikelblok. 
Na een Meck-Well doublet is het risico dat uzelf voor straf gedoubleerd wordt, veel kleiner dan 
wanneer u pas later in de bieding komt. U doubleert 2 ruiten en niet 2 harten of 2 schoppen, een 
kleur waarin een tegenstander een zeskaart heeft. De druk om het juiste contract te vinden ligt bij 
uw tegenpartij. Uw rechtertegenstander zal als partner van de Multi-openaar (verplicht) 2 harten 
bieden of passen. U kunt het nu aan uw partner overlaten of er nog iets moet gebeuren. 
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Stel dat u als OW geen verdediging tegen een Multi 2 ruiten hebt afgesproken. Zuid opent 2 ruiten. 
West past. Noord bekijkt de gunstige kwetsbaarheid en biedt preëmptief 3 harten (bereid tot 3 
harten of 3 schoppen, afhankelijk van zuids kleur). Is een doublet bij oost nu een strafdoublet? Als u 
volmondig ‘ja’ antwoordt, moet u me toch eens vertellen wat oost moet doen als hij een sterke hand 
heeft en kort in harten is. 
Het is dus de vraag of oost iets kan bieden en zo ja, wat dat betekent. Zuid biedt in alle gevallen 3 
schoppen en nu zit west weer met een probleem: doubleren of niet? En zo ja: wat betekent dat 
doublet? Is het een strafdoublet of een informatiedoublet? Misschien lukt het OW ongeschonden uit 
dit biedverloop te komen en in 4 harten te eindigen maar het zal met de nodige zweetdruppels 
gepaard gaan. 
Het wordt veel gemakkelijker als west kan beginnen met een doublet op 2 ruiten. Voor oost is het nu 
heel  eenvoudig: als zuid een zwakke twee in harten heeft, gaan OW dat gedoubleerd tegenspelen. 
Blijkt zuid een schoppenkleur te hebben, dan zal oost 4 harten bieden. 
Er is nog één bijkomend probleem bij het verdedigen tegen de Multi. 
 
Zuid  west  noord  oost 
2 ruiten  doublet  2 harten ?? 
 
Oost weet niet of de Multi-openaar een zeskaart harten of schoppen heeft. U kunt afspreken dat een 
doublet op 2 harten voor straf is. Op het spel bovenaan deze kolom gaat het bieden dan als volgt: 
 
Zuid  west  noord  oost 
2 ruiten  doublet  2 harten doublet 
2 schoppen pas  pas  4 harten 
Pas  pas  pas 
 



Maar wat moet oost doen als hij een dergelijke hand heeft: 
 
H 6 4 3 
3 2 
V 10 7 
A 10 8 3 
 
Zuid  west  noord  oost 
2 ruiten  doublet  2 harten ?? 
 
Als doublet voor straf is, hebt u een groot probleem want 2 harten kan zomaar gedoubleerd gemaakt 
worden, terwijl u zelf een schoppencontract kunt maken. Als u past, is het einde oefening. Uw 
partner kan niets meer doen: hij heeft immers al verteld dat hij 13-15 punten heeft. Als hij nu 
opnieuw doubleert, geeft hij een hand met minstens negentien punten aan. 
Zelf 2 schoppen bieden is ook niet goed: uw partner kan best drie kleine schoppens hebben en dat 
speelt niet echt gezellig af. 3 SA gokken is zelfmoord: de tegenstanders komen gegarandeerd met 
harten uit en dan moet u achter elkaar negen slagen kunnen oprapen. 
 
   10 8 
   V 9 4 
   9 6 5 4 3 
   H V 2 
A V 9 2      H 6 4 3 
H 7 5      3 2 
H B 8      V 10 7 
B 9 6      A 10 8 3 
   B 7 5 
   A B 10 8 6 
   A 2 
   7 5 4 
 
Wat dan wel? Toch maar doubleren en hopen dat 2 harten down gaat? Als het spel zo ligt, moet u 
goed verdedigen om 2 harten één down te spelen, terwijl u zelf 4 schoppen maakt. 
 

Teruggekaatst doublet 
 
De oplossing voor dit biedprobleem is het teruggekaatste doublet. Het geeft aan dat u punten hebt 
(8-11) maar geen goede eigen kleur. U kunt afspreken dat zo’n doublet een vierkaart in de andere 
hoge kleur belooft, maar dat is een kwestie van stijl en van uw eigen voorkeur (en natuurlijk die van 
uw partner). 
Een mooi voorbeeld van een teruggekaatst doublet is onderstaand spel uit de wedstrijd Nederland – 
Litouwen (EK 1995) met voor Nederland wereldkampioenen Jansen – Westerhof op de NZ stoelen. 
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Oost opende op de derde hand met 2 ruiten en Westerhof (zuid) zei doublet. West bood 2 harten en 
Jansen doubleerde met de noordhand: een teruggekaatst doublet. In de gegeven situatie waren NZ 
kwetsbaar en besloot Westerhof 3 SA te bieden, wat hij met een overslag haalde. Zouden OW 
kwetsbaar zijn geweest, dan had Westerhof van het teruggekaatste doublet van zijn partner een 
strafdoublet gemaakt en gepast. 
Wat voor verdediging u ook besluit te spelen tegen de Multi, u moet ik elk geval de onderstaande 
situatie met uw partner doorspreken: 
 
Zij  Partner  Zij  U 
2 ruiten  doublet  pas  ?? 
 
Als u past, zou dat het eindcontract kunnen worden. U moet dus wel enig bezit in ruiten hebben! 
 
Zij  Partner  Zij  U 
2 ruiten  doublet  2 ha/sch ?? 
 
Is doublet straf (dus harten/schoppen) of teruggekaatst? Belooft u in het laatste geval een vierkaart 
in de andere hoge kleur? 
 
Zij  Partner  Zij  U 
2 ruiten  pas  2 ha/sch pas 
Pas  doublet  pas  ?? 
 
Is uw partners doublet voor straf of informatief? 
Ik raad u aan om doublet altijd als informatiedoublet te spelen, dus kort in de geboden kleur. Dan 
hoeft u zich nooit af te vragen wanneer het straf is en wanneer informatief. 
Als u meer wilt lezen over de Multi, kan ik u het boek Preempts from A to Z, geschreven door Ron 
Anderson en Sabine Zenkel, van harte aanbevelen. 
 
 

 
 
 


