Systeemkaart
Samenvatting
Klik hier om onderstaande samenvatting (tot en met les 12) op
één pagina te downloaden!

De manche:
–
–
–

Vanaf 3 SA
Vanaf 4 ♥/♠
Vanaf 5 ♣/♦

Het bieden
De opening
– Bij 12+ punten
– De langste kleur als eerste bieden
– Bij gelijke lengte: de laagste / goedkoopste als eerste
beiden
–
Uitzondering: bij 2 vijfkaarten de hoogste als eerste
beiden
Extra afspraken:
–
1♥/♠ belooft een 5+ kaart
–
Met alleen vierkaarten (of minder) in harten
en/of
schoppen:
dan 1♣ of 1♦
(de langste of de goedkoopste / laagste
bij gelijke lengte)
Hierbij geldt: 1♦ belooft 4+ kaart en 1♣ (Alert) belooft een
2+ kaart.
– 1SA met 15-17 punten en met regelmatige verdeling (4333 of
4432 of 5332)
(of max. één 2 krt. en max. één 5 krt)

Het bijbieden
Meteen fit gevonden (bijvoorkeur voor de hoge kleuren)
1 niveau
à
2 niveau ( 6 –
9 ptn.)
1 niveau
à
3 niveau (10 – 11 ptn.)
1 niveau
à
4 niveau(12 +
ptn.)
(nog) geen fit gevonden (in volgorde)
– nieuwe kleur op 1 niveau en 6+ ptn.
– anders 1SA met 6- 9 ptn.
– nieuwe kleur op 2 niveau en 10+ ptn.

Het verder bieden openaar
Fit gevonden:
12 – 14
Zo goedkoop mogelijk
15 – 17
Met een sprong
18 – 19
De manche
Fit (nog) niet gevonden:
12 – 15 Zo goedkoop mogelijk
16 – 19 Met een spromg

Het verder bieden na 1SA-opening
2♣ is Stayman (met 4 krt. ♥/♠ en 8+ pnt.):
Antwoorden openaar:
2♦
– Ik heb geen 4 krt hoge kleur
2♥
– ik heb alleen en 4 krt. ♥
2♠
– ik heb alleen en 4 krt. ♠
2SA- ik heb twee 4 kaarten. hoge kleuren
—
Bijbieder biedt manche als hij 10+ ptn. heeft. (3SA als geen
fit gevonden wordt)
Bijbieder biedt semi manche als hij 8-9 ptn. heeft. (2SA als
geen fit gevonden wordt)
2♦/♥ is Jacoby (met 5+ krt. ♥/♠ en 0+ pnt.):
Verplicht bod openaar de hogere kleur noemen dus:
Na 2♦ moet 2♥ genoemd worden

Na 2♥ moet 2♠ genoemd worden
—
Bijbieder biedt manche als hij 10+ ptn. heeft (3SA bij 5 krt
en 4♥/♠ bij 6 krt).
Bijbieder biedt semi manche als hij 8-9 ptn. heeft. (2SA bij 5
krt en 3♥/♠ bij 6 krt).

Sterke 2 openingen
– 2SA bij 20 – 22 ptn. en een SA verdeling
.
Antwoorden bijbieder gelijk aan die bij 1 SA openingen
.
(stayman( vanaf 4+ ptn.), Jacoby (altijd)).
– 2♣ (alle andere verdelingen met 20+ ptn.)
.
.

Bijbod: 2♦ (0 – 7 ptn)
Met 8+ ptn (5+ krt noemen anders 2SA)

Zwakke 2/3 openingen (6 -10 ptn.)
– 6 krt. op 2 niveau en 7+ krt. op 3 niveau
– bijbod vanaf 14 ptn.

Het Volgbod
– Een goede lange kleur(5+ krt.) die je graag troef maakt
– Geen lange kleur, maar wel puntenkracht (min.: 8 ptn, max.:
14 ptn.)(Informatie Doublet)
Informatie Doublet
– 12+ punten
– Geen lange kleur
– Steun in alle andere kleuren
– (Partner moet zijn langste kleur noemen of 1SA (wel stop in
geboden

kleur tegenstanders)

Het spelen
Uitkomen tegenpartij:
– Hoogste van een serie plaatjes
– Kleintje belooft een los plaatje
– Middenkaart belooft geen plaatje
Bijspelen
– Tweede hand laag
– Derde hand doet wat hij kan
– Honneur op honneur
Speelsoort: SA of troef
– langste kleur (met plaatje(s)) en/of serie
– serie of eventueel korte kleur
(en niet onder plaatje
uitkomen)
Algemene tips:
– Lange kleuren ontwikkelen ( meer dan 7 kaarten) en hoge
honner(s) / plaatje(s) korte
kleuren niet meteen spelen
– Kleintje naar plaatje/Honneur
– Snijden naar de vork
– Van een serie de hoogste uitkomen
– Speel met ongelijke lengte de honneur(s) / plaatje(s) aan
de korte kant eerst
– Ben zuinig op de stops in de “andere” kleuren

