
Toelichting op Caterpillar openingen en volgbiedingen 

 

De Caterpillar conventie omvat alle 2-openingen, de 3-openingen t/m 3♥, de volgbiedingen 

zonder sprong en volgbieding met een enkele sprong. Doel van de conventie is 

distributionele handverdelingen in zo veel mogelijk situaties constructief dan wel competitief 

in de bieding te brengen. Het betreft zwakke en sterke éénkleurenspellen (6+), en 

tweekleurenspellen (4+/5+). De conventie is toepasbaar in ca. 1 op de 5 spellen. 

 

2-openingen en volgbiedingen zonder sprong 

 

De betekenis van de 2-openingen en volgbiedingen zonder sprong zijn identiek (een 2♥ 

opening heeft dezelfde betekenis als een ♥-volgbod zonder sprong). 

 

De volgbiedingen worden gebruikt in alle situaties na willekeurig welke opening (en 

antwoord) door de tegenpartij (conventioneel of niet), tot en met het 3-niveau. Echter alleen 

bij de eerste mogelijkheid tot het doen van een volgbod (eerst passen, daarna bieden is 

reëel). 

 

Verdeling 

 

De biedingen kennen een sterkere en een zwakkere variant. De ankerkleur in de sterkere 

variant is altijd de kleur volgend op het bod (♠ na een 2♥ Caterpillar opening of een 

Caterpillar ♥-volgbod zonder sprong). De ankerkleur in de zwakkere variant is de kleur daar 

weer opvolgend (♣ na een 2♥ opening of ♥-volgbod). 

De ankerkleur is, zowel in de zwakkere als de sterkere variant, een 6+ kaart óf een 4-kaart 

met daarnaast een (nog) onbekende 5+ kaart (Canapé). Verder is in de zwakkere variant de 

ankerkleur altijd precies een 4-kaart. In de sterkere variant is het een 4-kaart of langer. 

 

Een 4/6+ verdeling wordt geboden als een 6+ éénkleurenspel, als de lange kleur een major 

is. Als de lange kleur een minor is, wordt deze verdeling geboden als een 

4/5+ tweekleurenspel. Een 4/4/5/0 verdeling mag behandeld worden als een 

tweekleurenspel. De 4/4/4/1 verdeling past niet binnen deze conventie. 

 

Kracht 

 

Standaard is de zwakkere variant een zwakke hand met maximaal 11 punten en de sterkere 

variant een (zeer) sterke hand met minimaal 14 punten. Dit geldt na een (normale) 

gelimiteerde opening door de tegenpartij, en na een multi-opening (bijvoorbeeld na een multi 

2♦). Omdat het tamelijk nutteloos is om met een zwakke hand te volgen na een zwakke 

opening, is de zwakkere variant in die situatie een hand met gelimiteerde openingskracht. 

Na een sterke opening door de tegenpartij is, om vergelijkbare redenen, de kracht van de 

sterkere variant lager, namelijk een gelimiteerde opening (zie het overzicht). 



 

Tegenpartij Caterpillar variant 

Opent Zwakker Sterker 

 

Zwak Gelimiteerd (zeer) Sterk 

Gelimiteerd Zwak (zeer) Sterk 

Multi Zwak (zeer) Sterk 

(zeer) Sterk Zwak Gelimiteerd 

 

Antwoorden 

 

Partner heeft de volgende antwoorden tot zijn beschikking: 

 

1. Zwakke ankerkleur zonder sprong Gelimiteerd, met een 4+ in de zwakke ankerkleur 

2. Laagstmogelijke andere kleur Gelimiteerd, zonder 4-kaart in de zwakke ankerkleur 

3. SA (zeer) sterke relay (ca. 17+) 

4. Elk ander bod Zwak, met een eigen 6+ kaart (“exit”) 

 

Het antwoord in de laagstmogelijke andere kleur is “pass or correct”. Een uitgesteld bod in 

een eigen kleur (ná opties 1 en 2 hierboven) is een eigen kleur (6+) met qua kracht een 

gelimiteerde tot sterke hand (“uitgestelde exit”). 

 

Herbiedingen 

 

Basisprincipe van de herbieding is dat een bod in de ankerkleur een 6+ aangeeft, en een 

bod in één van de andere 3 kleuren de 5+ kaart aangeeft bij een 4/5+ (zwakkere variant) of 

een 4+/5+ verdeling (sterkere variant). 

Een vrijwillige herbieding (na een tussenbod door de tegenpartij en na het antwoord in de 

zwakke ankerkleur), dan wel een herbieding met sprong, geeft de sterkere variant aan. De 

herbieding zonder sprong op een pass-or-correct antwoord geeft de zwakkere variant aan. 

Na deze herbiedingen is de kracht én de verdeling van de Caterpillar hand bekend. 

 

Een SA-rebid geeft altijd de sterkere variant aan, waarbij de verdeling (6+ of 4+/5+) nog niet 

bekend is. Een ♣-antwoord hierop vraagt naar de exacte handverdeling (relay). 

 

Na tussenbieden door de tegenpartij (met uitzondering van doublet) moet met de zwakkere 

variant en mag met de sterkere variant worden gepast. 

 

3-openingen en (enkelvoudige) sprongvolgbiedingen 

 

De betekenis van de 3-openingen (3♣ t/m 3♥) en de eerste drie volgbiedingen met 

(enkelvoudige) sprong zijn identiek (een 3♦ opening heeft dezelfde betekenis als een 

♦-volgbod met enkele sprong). 



 

Ook hier geldt dat de volgbiedingen worden gebruikt in alle situaties na willekeurig welke 

opening (en antwoord) door de tegenpartij (conventioneel of niet), tot en met het 4-niveau, 

en alleen bij de eerste mogelijkheid tot het doen van een volgbod (eerst passen, daarna 

bieden is reëel). 

 

Een 3♠-opening, een 4-opening, of een volgbod met dubbele sprong is reëel en preëmptief 

(6+ kaart). 

 

Verdeling 

 

Deze openingen en sprongvolgbiedingen tonen altijd een 5+/5+ verdeling. Daarbij wordt “zo 

goedkoop mogelijk” geboden: de laagste van beide kleuren bij een 3-opening en het 

eerstmogelijke sprongbod in één van beide kleuren in geval van een volgbod. 

 

Kracht 

 

Bij deze biedingen is de hand “zwak”, met maximaal ca. 11 honneurpunten (distributie is niet 

zo zwak natuurlijk). Uitzondering is de situatie na een zwakke opening door de tegenpartij: 

de hand is dan gelimiteerd tot ca. 10-15 honneurpunten). 

 

Tegenpartij Caterpillar variant 

Opent Sprongvolgbod 

 

Zwak Gelimiteerd 

Gelimiteerd Zwak 

Multi Zwak 

(zeer) Sterk Zwak 

 

Antwoorden 

 

Partner heeft de volgende acties tot zijn beschikking: 

 

1. Pas To play 

2. Steunen Barrage / eindbod 

3. Nieuwe kleur Pass or correct 

4. SA Mancheforcing relay 

 

Herbiedingen 

 

Alle herbiedingen en het vervolg zijn in principe natuurlijk of op basis van gebruikelijke 

conventies (zoals een 4sa azenvraag). 

 


