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1 Uitgangspunten 

De uitgangspunten luiden: 

 

 Wij openen volgens de regel van 20 (zie hoofdstuk 21). Met één in een kleur open je als je 
aantal punten plus de lengte van je twee langste kleuren 20 of meer is. 
  
 Als de fit in een bepaalde kleur vaststaat, bepaalt de openaar en of de partner in de loop van 
het biedverloop of de manche erin zit. 
 
 Wij spelen T(ransfer)-Walsh om zo snel mogelijk het bezit van 5-3-verdeling in een hoge kleur 
vast te stellen. 

 
 
 Na het openen van een hoge kleur is twee over één RF. De openaar geeft eerst zijn kracht 
aan, het éérste opvolgende bod is 12-13 punten en zegt niets over de verdeling. Vanaf 
15+punten geeft hij zijn verdeling aan. 
 

 Consequentie is dat 1/ - 1SA 6-10 punten aangeeft. Vandaar dat wij 1SA spelen van 14-16 

punten. Een manchepoging  van de openaar in het biedverloop 1/1 - 1SA met  een normale 
opening en een evenwichtige hand is nu niet meer aan de orde. 
 
 De consequentie van 14-16 SA is dat de volgende biedingen ook gaan afwijken van de 
standaard: 

a) Een SA hand met 17-18 punten wordt als volgt geboden: beginnen met 1-in-een-
kleur en een rebid van 2SA. 

b) Een SA hand met 19-20 punten openen wij met 2SA 
c) Dit betekent dat de (on)evenwichtige handen met 19 punten of meer geopend 

worden met respectievelijk 2SA, 2♣ of 2♦. Gevolg onze 1-openingen lopen dus 
van 12-18 punten 

 
 Basis afspraken bij het signaleren luiden: 

a) Het signaleringssysteem dat we gebruiken is romeins revolving  
b) Tegen SA wordt in principe gestart met de 4

e
 van boven 

 
Ter info: AH= Antwoordende hand 
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2 Openingen op 1-2-3 niveau 

Wij kiezen voor een openingsrepertoire, waarbij vanwege onze uitgangspunten 1SA iets scherper is. 

 

 1SA = 14-16 punten met de volgende verdelingen 4-3-3-3 óf 4-4-3-2 óf 5-3-3-2 met dekking in  
3 kleuren. 

 2SA = 19-20 punten met dezelfde verdelingen als de 1SA 

 1 1+kaart = 12-18 punten (regel van 20) 
 1 5+ = 12-18 punten (regel van 20) 
 1 5+ = 12-18 punten (regel van 20) 
 1 = 5+ = 12-18 punten (regel van 20) 
 2 = MF in     of 21-22SA of 25-26SA of 7-10 met 5-kaart  én 4+kaart    
 2 = Multi of 19-21SA (onevenwichtig) of 23-24SA of SF in     
 2 = 2 kleurenspel met minimaal 4-4 hoge kleuren als anker 
 2 = Mace 7-10 met 4-kaart  én 4+kaart  of  
 3 in kleur Verdi zijne preëmptieve openingen of 27+SA 
 Andere biedingen naturel 

 

Na een informatie doublet van de tegenstander verandert het antwoordenschema niet. 
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3 1  = 12-18 punten en 1
+
-kaart 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 1 - 1  = 4+-kaart en 0+ punten (zie 3.1 en 3.1.1) 
 1 - 1  = 4+-kaart en 0+ punten (zie 3.2 en 3.2.1) 
 1 - 1  = 4+-kaart en 0+ punten (zie 3.3) 
 1 - 1SA = 5+-kaart en 6-10 punten (zie 3.4) 
 1 - 2  = MF (zie 3.5) 
 1 - 2// = 6+-kaart//, zwak, minder dan 6 punten 
 1 - 2SA = 11 punten (zie 3.6)   
 Verder zijn de biedingen van de AH natuurlijk 

 
Na tussenbieding of doublet vervalt de verplichting te bieden met 0 punten!! 

 Na 1 - 1 -? 

 De rebids van de openaar zijn: 

 1 = 3+-kaart voor vervolg van de bieding zie rebid sterke AH. Deze uitgebreide biedserie is  
 van belang om op laag niveau te bepalen of er slem in zit. 

 1 = 4-kaart en max. 2-kaart 
 1SA = 12-13 punten en 2-kaartgeen 4-kaart 
 2 = 12-14 en 6+-kaart en max. 2-kaart 
 2 = RF (reverse) 15+ punten en max. 2-kaartnevenwichtig) 
 2 = 15-16 punten en 4-kaartnevenwichtig) 
 2 = RF (reverse) 15+ punten en 2-kaartnevenwichtig) 
 2SA = 17-18 punten, gebalanceerd en max. 2-kaart 
 3 = 15+ punten en 6+-kaart en max. 2-kaart 
 3 = 17-18 punten en 4-kaart 
 3 = MF splinter en 4-kaart  
 4 = MF splinter  en 4-kaart 
 4 = MF splinter  en 4-kaart 

 

3.1.1 Rebid sterke hand na 1 - 1 en antwoord 1 - 2MF (= vraagbod AH) 

De rebids van de openaar zijn: 

 3222  = controles 
De rebid van de AH is: 

 controles waarbij 3 sa of 4eindbod is 

 4 Gerber (na sa) 

 4 sa RKC 

De rebids van de openaar zijn: 

 controles waarbij 3 sa of 4eindbod is 

 4 sa RKC 

 4 Gerber (na sa) 

 

 

 Na 1 - 1 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 1 = 3+kaart  voor vervolg van de bieding zie rebid sterke AH. Deze uitgebreide  

biedserie is van belang om op laag niveau te bepalen of er slem in zit. 

 1SA = 12-13 punten en max. 2-kaart 
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 2 = 12-14 punten, 6+-kaart  en max. 2-kaart 

 2 = RF (reverse) 15+ punten en max. 2-kaart nevenwichtig) 

 2 = RF (reverse) 15+ punten en max. 2-kaart nevenwichtig) 

 2 = 15-16 punten en 4 kaart (onevenwichtig) 

 2SA = 17-18 punten en max. 2 kaart 

 3 = 15+ punten, 6+-kaart  en max. 2-kaart 

 3 = 17-18 punten en 4-kaart 

 3SA = sterke  17+ punten en max. 2-kaart 

 4 = MF splinter  en 4-kaart 

 4 = MF splinter  en 4-kaart 

 4 = MF splinter  en 4-kaart 

3.2.1 Rebid sterke hand na 1 - 1 en antwoord 1 - 2MF (= vraagbod AH)? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3222  = controles 
De rebid van de AH is: 

 controles waarbij 3 sa of 4eindbod is 

 4 Gerber (na sa) 

 4 sa RKC 

De rebids van de openaar zijn: 

o controles waarbij 3 sa of 4eindbod is 

o 4 sa RKC 

o 4 Gerber (na sa) 

 



 Na 1 - 1 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 1SA  = 12-13 punten gebalanceerd met eventueel een 4-kaart 

 2 = 12-13 punten, 6+-kaart 

 2  = 12-13 punten ongebalanceerd en een 4-kaart 

 2 = 15-16 RF (reverse) met 4-kaart gebalanceerd met eventueel een 4-kaart 

 2 = 15-16 RF (reverse) met 4-kaart gebalanceerd met eventueel een 4-kaart 

 2SA = 17-18 punten gebalanceerd met eventueel een 4-kaart 

 3 = 15-16 punten, 6+-kaart 

 3 = 15-16 (reverse) met 4-kaart 

Deze bieding gebruikt men als men geen sa wil spelen met lengte ruiten en/of om 

tegenstander uit bieding te houden!! 

 Na 1 - 1SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2  = 12-13 punten, 6+-kaart 
 2/ 2/ 2 = 15-16 (reverse),16+ punten en stopper in die kleur 
 3  = 15-16 punten 6+ krt en invite 

 Na 1 - 2 -? 

De bieding 1 - 2 is een MF relay wat een 4 kaart in de hoge kleur ontkent en 12+ punten aangeeft. 

Deze conventie heeft tot doel na een 1-opening aan te geven dat je niet in het bezit bent van een 4-

kaart hoog, maar dat je wel de manche wilt spelen. 
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Het is nu van belang dat de openaar d.m.v. controle biedingen, samen met de AH het eindcontract 

bepaald. Daartoe gelden de volgende biedingen: 

 1 - 2 = MF 
De rebids van de openaar zijn: 

 2/2/2 =  controle (indien geen controles en minimaal 3sa) 
De rebid van de AH is: 

o controles waarbij 3 sa eindbod   

 

 

 

 Na 1 - 2sa -? 

Deze bieding geeft exact 11 punten aan en ontkent een 4-kaart in de hoge kleur. De openaar bepaalt 

het eindcontract. 
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4 1 = 12-18 punten en 5
+
-kaart 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 1 - 1/1 = natuurlijk, 6+ punten en 4+-kaart/ 
 1 - 1SA = 6-10 punten en géén 4-kaart hoog 
 1 - 2  = 10+  punten en 4+-kaart (zie 4.1) 
 1 - 2  = 10+ punten en 3+-kaart (zie 4.2) (Zie verder Inverted Minors) 
 1 - 2/2 = zwak minder dan 6 punten, minimaal 6-kaart 
 1 - 2SA = 11 punten gebalanceerd, invite: 13 punten 3SA te bieden! (zie 4.2) 
 1 - 3  = 6-10 punten en 3+-kaart(zie 4.2) (Zie verder Inverted Minors) 
 1 - 3SA = 13-15 punten gebalanceerd 

 

De rebids van de openaar zijn: 

Na 1 - 1/11SA en 2/2 zijn de rebids van de openaar natuurlijk 

 Na 1 - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 

 2SA           = 11-13 punten gebalanceerd 

De rebid van de AH is: 

 11 punten pas 

  met 12-13 punten 3SA 

 3 etc controles 

 4 gerber 

 2/2/3  = 14+ punten controle 

De rebids van de openaar zijn: 

o controles 

o 3SA 

o 4SA RKC 

 3SA           = 17-18 punten en een gebalanceerde hand 

De rebid van de AH is: 

 4 gerber 

 pas 

 

 Na 1 - 2 -? 

INVERTED MINORS 

 

(Na 1 - 2 -? en 1 - 2SA -? en na 1 - 3 -?) betekent geen 4-kaart hoog en 3+-krt . Het is nu 

van belang dat de openaar na de inverted minor de kracht van zijn hand aangeeft, opdat samen met 

de AH het eindcontract bepaald kan worden. Daartoe gelden de volgende biedingen: 

 1 - 2 = 3+-kaart  en 11+ punten 

De rebids van de openaar zijn: 

 2/2/3  = stopper, overwaarde (14+) en ongebalanceerd. 

 2SA  = 12-13 punten gebalanceerd 

 3   = minimum met lengte 5+ 

 3SA  = 17-18 punten gebalanceerd 

 
 

 1 - 3 = 3+-kaart en 6-10 punten 
De rebids van de openaar zijn: 
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 de openaar bepaalt het eindcontract 

 1 - 2sa = 2+-kaart en 11 punten 
De rebids van de openaar zijn: 

 de openaar bepaalt het eindcontract is invite met 13 goede punten 3SA te bieden! 
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5 1 = 12-18 punten en 5
+
-kaart 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 1 - 1  = 6+ punten en 4+-kaart (zie 5.1) 
 1 - 1SA  = 6-10 punten en (een 3-kaart is mogelijk met 6 of 7 punten) (zie 5.2) 
 1 - 2  = RF 4+-krt  een 3-kaart is nog mogelijk (zie 5.3) 
 1 - 2  = RF 4+-krt  een 3-kaart  is nog mogelijk (zie 5.4) 
 1 - 2  = 8-10 punten en 3-kaart (zie 5.5) 
 1 - 2SA = MF, fit en 16+ (zie 5.6) 
 1 - 3  = 7-9 punten en 4-kaart (zie 5.7) 
 1 - 3  = 10-11 punten en 4-kaart (zie 5.8) 
 1 - 3  = 0-5 punten en 4-kaart 
 1 - 3 4 4 = MF 10-15 punten, splinter    en 3+-kaart (zie 5.10) 
 1 - 3SA = 12-15 punten en 3+-kaart gebalanceerde hand (zie 5.9) 
 1 - 4  = 0-7 punten en 5+kaart 

 

 Na 1 - 1 -? 

 zijn de rebids van de openaar natuurlijk 

 

 Na 1 - 1SA -? 

 zijn de rebids van de openaar natuurlijk 

 Na 1 - 2 -? 

 2SA bod van de openaar 12-13 punten ongeacht de verdeling 
De rebid van de AH is: 

 3 minimale hand 3-kaart  
 3SA en 4 eindbod  
 pas 

 2 6-kaart minimale hand 12-13 punten 
De rebid van de AH is: 

 2/3/3/3 Help Suit (zie hoofdstuk 17) 
 3SA en 4 eindbod 
 pas 

 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing 
 
  

 Na 1 - 2 -?  

 2SA bod van de openaar 12-13 punten ongeacht de verdeling 
De rebid van de AH is: 

 3 minimale hand 3-kaart  
 3SA en 4 eindbod  
 pas 

 2 6-kaart minimale hand 12-13 punten 
De rebid van de AH is: 

 2/3/3/3 Help Suit (zie hoofdstuk 17) 
 3SA en 4 eindbod 
 pas 

 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing 
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 Na 1 - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2/3/3/3 Help Suit (zie hoofdstuk 17) 
 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing 

 Na 1 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 De rebids zijn controle biedingen 

 

 Na 1 - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 4 4 4 zijn controlebiedingen van de openaar 
 3 Help Suit (zie hoofdstuk 17) 
 3 en 4 = eindbod 

 Na 1 - 3-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 4 4 4 zijn controlebiedingen van de openaar 
 3 en 4 = eindbod 

 

 Na 1 - 3SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 = eindbod 
 elk ander bod op 4 niveau controle 
 4SA RKC 

 

 Na 1 - 3, 1 - 4 en 1 - 4 ( splinter) 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 = eindbod 
 elk ander bod op 4 niveau controle 
 4SA RKC 

 

 

 

 

 
 
 

 



Kees Maarte 13 

6 1 = 12-18 punten en 5
+
-kaart 

 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 1 - 1SA = 6-10 punten en een 3-kaart is mogelijk met 6 of 7 punten (zie 6.1) 
 1 - 2  = RF 4+-kaart  en een 3-kaart is nog mogelijk (zie 6.2) 
 1 - 2  = RF 4+-kaart  en een 3-kaart is nog mogelijk (zie 6.3) 
 1 - 2  = RF 5+-kaart  en een 3-kaart is nog mogelijk (zie 6.4) 
 1 - 2  = 6-9 punten en een 3-kaart (zie 6.5) 
 1 - 2SA = MF, fit en 16+ met renonce/splinter(zie 6.6) 
 1 - 3  = 7-9  punten en 4-kaart(zie 6.7) 
 1 - 3  = 10-11  punten en 4+kaart(zie 6.8) 
 1 - 3  = 0-5  punten en 4+ kaart(zie 6.9) 
 1 - 3SA = 12- 15  punten 3+-kaart gebalanceerde hand (zie 6.9) 
 1 - 4 4 4 = MF 10 -14 punten, splinter   en een 3+-kaart (zie 6.10) 
 1 - 4  = 0-7 punten en een 5+kaart 

 

 

 Na 1 - 1SA -? 

 zijn de rebids van de openaar natuurlijk 

 Na 1 - 2-?  

De rebids van de openaar zijn: 

 2SA bod van de openaar 12-13 punten ongeacht de verdeling 
De rebid van de AH is: 

 3 minimale hand 3-kaart 
 3SA en 4eindbod  
 pas 

 2 6-kaart minimale hand 12-13 punten 
De rebid van de AH is: 

 3/3/3 Help Suit (zie 17.8) 
 3SA en 4eindbod 
 pas 

 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing 

 

 Na 1 - 2-?  

De rebids van de openaar zijn: 

 2SA bod van de openaar 12-13 punten ongeacht de verdeling 
De rebid van de AH is: 

 3 minimale hand 3-kaart 
 3SA en 4eindbod  
 pas 

 2 6-kaart minimale hand 12-13 punten 
De rebid van de AH is: 

 3/3/3 Help Suit (zie 17.8) 
 3SA en 4eindbod 
 pas 

 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing 
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 Na 1 - 2 -?  

De rebids van de openaar zijn: 

 2SA bod van de openaar 12-13 punten en geen 3 krt  
De rebid van de AH is: 

 3 minimale hand 3-kaart 
 3SA en 4eindbod  
 pas 

 2 6-krt minimale hand 12-13 punten 
De rebid van de AH is: 

 3/3 Help Suit (zie 17.8) 
 3 6-kaart en MF 
 3SA en 4eindbod 
 pas 

 3 12-13 punten en 3-kaart 
 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing (hierna controle biedingen) 

 

 Na 1 - 2 -?  

De rebids van de openaar zijn: 

 3/3/3/3 Help Suit (zie 17.8) 
 Elk ander bod geeft kracht en/of punten aan is mancheforcing (hierna controle biedingen) 

 

 Na 1 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 zijn controle biedingen 
 
 

 Na 1- 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4/4/4 zijn controlebiedingen van de openaar 
 3/3 Help Suit (zie 17.8) 
 3 en 4 = eindbod 

 Na 1- 3-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4/4/4 zijn controlebiedingen van de openaar 
 3 Help Suit (zie 17.8) 
 3 en 4 = eindbod 

 

 Na 1- 3SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 = eindbod 
 elk ander bod op 4 niveau controle 
 4sa azen 
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 Na 1- 4, 1- 4 en 1- 4 ( splinter) 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 = eindbod 
 elk ander bod op 4 niveau controle 
 4sa azen 
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7 1SA = 14 -16 punten (4-3-3-3 óf 4-4-3-2 óf 5-3-3-2) 

 De 1SA opening moet dan 14-16 punten worden en één van de drie hierboven genoemde 

kaartverdelingen bevatten en tevens 3 kleuren gedekt hebben. 

 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 1SA - 2   = Puppet stayman 9+ punten (9 punten is benodigd  voor een limitatief bod) en 
vraagt naar 4 en 5 kaart hoog, maar kan dienen voor een limiet bod (zie 7.1) 

 1SA - 2   = Jacoby, lengte  en vanaf 0 punten (zie 7.2) 
 1SA - 2   = Jacoby, lengte  en vanaf 0 punten (zie 7.3) 
 1SA - 2   = -transfers vanaf 0 punten (zie 7.4) 
 1SA - 2SA = -transfers vanaf 0 punten (zie 7.5) 
 1SA - 3   = MF Puppet stayman 11+ punten vraagt naar 4 en 5 kaart hoog (zie 7.1) 
 1SA - 3SA = 5-kaart en 4-kaart (zie 7.7) 
 1SA - 3/3/3 = 6+-kaart met sleminteresse (zie 7.8) 
 1SA - 4   = Texas 9-11 punten en 6+-kaart (zie 7.9) 
 1SA - 4   = Texas 9-11 punten en 6+-kaart (zie 7.9) 

 Na 1SA - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2 = één of  twee 4-kaart hoog géén 5-kaart 
       De rebid van de AH is: 

 2 = 4-kaart  en 9-10 punten 

  De rebids van de openaar zijn: 

o 2SA = 14 punten geen 4-kaart  

o 2   = 14 punten en 4-kaart 

o 3   = 15 punten en 4-kaart 

o 4   = 16 punten en 4-kaart 

o 3SA = 15-16 punten geen 4-kaart  

 2 = 4-kaart  en 9-10 punten 

 De rebids van de openaar zijn: 

o 2SA = 14 punten geen 4-kaart  

o 3   = 14-15 punten en 4-kaart  

o 4   = 16 punten en 4-kaart  

o 3SA = 15-16 punten geen 4-kaart  

 2SA = 9-10 punten invite voor 3SA 

 De rebids van de openaar zijn: 

o pas  = 14 punten 

o 3SA = 15-16 punten 

 

 2 = 5-kaart 
       De rebid van de AH is: 

 3   = 9-10 punten invite voor de manche 

 2SA = 9-10 punten invite voor 3SA 

 De rebids van de openaar zijn: 

o pas  = 14 punten 

o 3SA = 15-16 punten 

 

 2♠ = 5-kaart ♠ 
       De rebid van de AH is: 

 3♠    = 9-10 punten invite voor de manche 

 2SA = 9-10 punten invite voor 3SA 

   De rebids van de openaar zijn: 
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o pas = 14 punten 

o 3SA = 15-16 punten 

 

 2SA = géén 4-5 kaart hoog 14 punten 
 

 3SA = géén 4-5 kaart hoog 15-16 punten 
 

 Na 1SA - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2♥  
       De rebid van de AH is:  

 2♠ = invite voor de manche 9-10 punten met 4-kaart 

De rebids van de openaar zijn: 

o 3♥   = 3-kaart ♥ en minimum 

o 2SA = geen 3-kaart ♥ of 4-kaartminimum 

o 3♠   = 4-kaart ♠ en minimum 

o of bied de manche 

 2SA = 9-10 punten invite voor 3SA 

 3 3 3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 pas minimaal 

 

 Na 1SA – 2 ♥ -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2♠  
       De rebid van de AH is: 

 2SA = invite voor de manche 9-10 punten 

De rebids van de openaar zijn: 

o 3♠ = 3-4 kaart ♠ en minimum 

o pas 

o of bied de manche 

 3/3/3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 pas minimaal 

 

PS Heeft de openaar een 5-kaart in de getransfereerde kleur dan bij het eerste antwoord de kaart 

opwaarderen 

 

 Na 1SA - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2SA = 3+-kaart  met minimaal een tophonneur aas of koning! 
De rebid van de AH is: 

 3 = 6-kaart  minimaal (geen tophonneur) 

 3SA = eindbod aansluiting met tophonneur 

 3/3/3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 

 3 = verplicht bod met alle andere handen 
De rebid van de AH is: 

 3/3/3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 pas 
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 Na 1SA - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = 3+-kaart  met minimaal een tophonneur aas of koning!! 
De rebid van de AH is: 

 3 = 6-kaart  minimaal geen tophonneur 

 3SA = eindbod aansluiting met tophonneur 

 3/3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 3 = verplicht bod met alle andere handen. 
De rebid van de AH is: 

 3/3 zijn controlebiedingen en minimaal mancheforcing 

 pas 

 Na 1SA - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 Puppet Stayman van toepassing (zie 7.1)   

 Na 1SA – 3SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 
 4 
 pas 

 

 1SA - 3/3/3 = 6+-kaart (Sleminteresse) 

De rebids van de openaar zijn: 

 controlebiedingen 
 

 Na 1SA - 4/4 -? 

Texas transfer: 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 na 4 

 4 na 4 
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8 2  = MF /// alle kleuren of 21-22SA of 25-26SA of 

zwak 7-10 punten 5+kaart  èn 4+kaart    

De mogelijkheden van AH zijn: 

 2   = RF relay, de openaar omschrijft hierna zijn hand (zie 8.1) 
 2SA   = vraagt kracht, forcing relay (zie 8.2) 

 2     = echt om te spelen anticipeert op zwakke variant (zie 8.3) 

 2     = om te spelen 

 3     = barrage om te spelen 

 Na 2 - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 2 = 4+kaart  en 5-kaart  7-10 punten 
De rebid van de AH is: 

 3 = vraagbod 

        De rebids van de openaar zijn: 

o pas minimaal 7-8 punten 

o 4 9-10 punten 

 2SA = Mf-relay of beter, vraagt om distributie 

De rebids van de openaar zijn: 

o 3  = 5-4-3-1 

o 3  = 5-4-1-3 

o 3♥   = 5-kaart ♥ 

o 3SA= 5-4-2-2 

o 4  = 5-4-4-0 

o 4  = 5-4-0-4 

 elk ander bod is om te spelen 

 

 2 = géén 4+kaart dus 4+kaart / 7-10 punten 
De rebid van de AH is: 

 3 vraagbod 

De rebids van de openaar zijn: 

o 7-8 punten pas 

o  4 9-10 punten 

 2SA=MF-relay of beter, vraagt om distributie (zie antwoorden bij 2♥) 

 3/ = pass or correct om te spelen non forcing 

 elk ander bod is om te spelen 

 

 2SA = 21-22 punten 

 Het 2SA systeem is aan  (zie 12) 

 

 3///   = MF éénkleurenspel 

De rebid van de AH is: 

Hierna worden door één bod de honneurs Aas en Heer aangegeven als volgt: 

Aas  = 2 punten 

Heer = 1 punt 

Men telt de punten van de azen en heren bij elkaar op (b.v. 1 aas en 2 heren  = 4 punten) en biedt 

en telt hier 1 bij op (bij geen honneurs moet men ook bieden) en telt nu 5 verder dan de geboden 

kleur b.v. na 3 wordt dat 4 

 

 3SA = 25-26SA 
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De rebid van de AH is: 

 4 = Niemeijer 

 4 = transfer  

 4 = transfer  

 4SA = Azen vragen 

 Na 2 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = 7-8 slechte   -kaart 
 3 = 7-8 goede     -kaart 
 3 = 9-10 slechte  -kaart 
 3 = 9-10 goede   -kaart 
 3SA = 21-22 punten of 25-26 punten 

 De rebid van de AH is: 
 4 = Niemeijer 

 4 = transfer  

 4 = transfer  

 4SA = Azen vragen (zie RKC) 

 

 4/// = MF éénkleurenspel   
De rebid van de AH is: 

Hierna worden door één bod de honneurs Aas en Heer aangegeven als volgt: 

Aas  = 2 punten 

Heer = 1 punt 

Men telt de punten van de azen en heren bij elkaar op (b.v. 1 aas en 2 heren  = 4 punten) en biedt 

en telt hier 1 bij op (bij geen honneurs moet men ook bieden) en telt nu 5 verder dan de geboden 

kleur b.v. na 3 wordt dat 4. 

 

 Na 2 - 2  -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = 4+ klaveren 
 3 = 4+ ruiten 
 pas (harten) 
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9 2 = Multi  zwakke 2 in / of SF in / // of 23-24 

SA of onevenwichtige 19-21SA 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 2   = NF-relay (zie 9.1) 
 2   = NF-Relay voor  én interesse voor de manche in  (zie 9.2) 
 2SA  = RF en vraagt naar kleur en kracht (zie 9.3) 

 

 Na 2 - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 pas  =  zwakke 2 
 2   =  zwakke 2 
 2SA = 19-21 punten onevenwichtig. Het 2SA-systeem is aan. 

 3 = SF  
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 Er worden dekkingen in de kleur geboden om in SA te komen 

 3 = SF  
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 Er worden dekkingen in de kleur geboden om in SA te komen 

 3 of    = SF éénkleurenspel 
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 4/ controlebiedingen 

 4/  eindbod 

 4SA (RKC) 

 3SA = 23-24 punten 
 De rebid van de AH is: 

 pas of 

 4/// controlebiedingen 

 4SA (RKC) 

 Na 2 - 2 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 pas = zwakke 2 
 2SA = 19-21 punten onevenwichtig. Het 2SA-systeem is aan 

 3 = SF  
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 Er worden dekkingen in de kleur geboden om in SA te komen 

 3 = SF  
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 Er worden dekkingen in de kleur geboden om in SA te komen 

 3/   = SF éénkleurenspel 
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 3SA/4/  eindbod 

 4SA (RKC) 
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 3SA = 23-24 punten 
De rebid van de AH is: 

 pas of 

 4 = Niemeijer 

 4SA = Azen vragen (zie RKC) 

 4 = zwakke 2 
 

 Na 2 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3   = zwakke 2 én minimum 
 3   = zwakke 2 én minimum 
 3   = zwakke 2 én maximum 
 3   = zwakke 2 én maximum 
 3SA = 23-24 punten 

De rebid van de AH is: 
 pas of 

 4 = Niemeijer 

 4SA = Azen vragen (zie RKC) 

 4/// = SF 
De rebid van de AH is: 

 pas 

 5/ 

 4SA (RKC) 
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10 2 zwak hoge kleuren = 4+kaart en 4+kaart én 7-10 

punten) 

= punten in eigen kleuren 

 
De mogelijkheden van de AH zijn: 

 2SA =  RF en vraagt naar verdeling en kracht (zie 10.1) 
 2 = NF 

 3 = RF inviterend voor de manche  (zie 10.2) 

 3 = RF inviterend voor de manche  (zie 10.3) 

 3/ = barrage 
 3SA = eindbod 

 4/  = om te spelen, kan preëmptief zijn   
 

 Na 2 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = minimum met 4/4 hoog 
 3 = minimum met 4/5 hoog 

 3 = 4/5-krt  én maximum 

 Na 2 - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = minimaal 
 4 = maximaal 

 Na 2 - 3-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = minimaal 
 4 = maximaal 
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11 2 MaCe = 4-kaart + 4-kaart+ / én 7-10 punten 

= punten in eigen kleuren 
 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 2SA =  RF en vraagt naar tweede kleur en kracht (zie 11.1) 
 3   = NF en vraagt naar tweede kleur (zie 11.2) 
 3   = RF inviterend voor de manche (zie 11.3) 
 3   = barrage 
 3SA = eindbod 

 4   = om te spelen, kan preëmptief zijn   
 

 Na 2 - 2SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = 4-kaart  én minimum. 
 3 = 4-kaart  én minimum. 
 3 = 4-kaart  én maximum. 
 3 = 4-kaart  én maximum. 

 Na 2 - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 pas = 4-kaart 
 3  = 4-kaart 

 Na 2 - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = 8 losers 
 4 = 7 losers 
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12 2SA = 19-20 punten (4-3-3-3 of 4-4-3-2 of 5-3-3-2) 

De mogelijkheden van de AH zijn: 

 3   = Niemeijer MF vraagt naar de 5- en 4-kaart hoog (zie 12.1) 
 3   = RF -transfer (zie 12.2) 
 3   = RF -transfer (zie 12.3) 
 3SA = 5+-kaart  én 4-kaart  (zie 12.4) 
 4   = Gerber (zie 14.3) 
 4   = Texas: 6-kaart-transfer (zie 12.6) 
 4   = Texas: 6-kaart-transfer (zie 12.7) 

 

 Na 2SA - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = géén 5-kaart hoog wél 4-kaart hoog 

      De rebid van de AH is: 

 3 = 4-kaart  

De rebids van de openaar zijn: 

o 3SA (geen 4-kaart) 

o 4 

 3 = 4-kaart 

De rebids van de openaar zijn: 

o 3SA (geen 4-kaart) 

o 4 

 4 = 4-kaart én 4-kaart 

De rebids van de openaar zijn: 

o 3SA (geen 4-kaart/) 

o 4/ 

 

 2SA - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3 = géén 4-kaart 

       De rebid van de AH is: 

 4 = 6-kaart  

 3SA= 5-kaart 

 4 = 4-kaart 

 

 Na 2SA - 3 -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 3♠ = géén 4-kaart♠ 

      De rebid van de AH is: 

 4♠   = 6-kaart♠ 

 3SA= 5-kaart♠ 

 4SA (zie RKC) 
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 4♠ = 4-kaart♠ 

       

 

 Na 2SA – 3SA -? 

De rebids van de openaar zijn: 

 Pas (géén fit) 

 4 = 4-kaart  
 4 = 3-kaart  

 

 Na 2SA – 4 = Gerber-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 Zie gerber (zie 14.3) 
 

 Na 2SA – 4=Texas transfer-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 
 

 Na 2SA – 4=Texas transfer-? 

De rebids van de openaar zijn: 

 4 
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13 3 Openingen 3 = preëmptive  of 27+SA , 3, 3 en 

3 zijn Verdi transfers 3SA is gambling 

De 3-openingen zijn gebaseerd op de Verdi conventie. 

Dit zijn preëmptieve openingen gebaseerd op een transfer. Voor de duidelijkheid, de  prëemptive 

wordt geboden met 3. Voor de lage kleuren geldt de afspraak dat de geopende kleur niet dicht is. 

Daarvoor hebben wij de Gambling 3SA = een dichte 7+-kaart / zonder dekking in de andere 

kleuren. 

 

 3 = preëmptive 3 transfer of 27+SA (zie 13.1) 
 3 = preëmptive 3 transfer (zie 13.2) 
 3 = preëmptive 3 tranfer (zie 13.3) 
 3 = preëmptive 4 transfer (zie 13.4) 
 3SA = gambling 3SA (zie 13.5) 

 
 

 NA 3-? 

De rebid van de AH is: 

 3SA om te spelen 

 3  
De rebids van de openaar zijn: 

 3SA 27+  

De rebid van de AH is: 

o pas 

o 4 controlebieding 

o 4SA (zie RKC) 

o pas 

 

 NA 3-? 

De rebid van de AH is: 

 3SA, 3, 4 om te spelen 

 NA 3-? 

De rebid van de AH is: 

 3SA, 3, 4 om te spelen 
 

 NA 3 -? 

De rebid van de AH is: 

 3SA, 4 om te spelen 
 

 3SA gambling-? 

De rebid van de AH is: 

 4 = NF-relay pass or correct 
 5 = pass or correct 
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14 SLEMCONVENTIES 

Algemeen 
Als er nog geen troefkleur is vastgesteld, dan is de laatst geboden kleur de troefkleur. 

Heren vragen alleen om in groot slem te komen!!! 

 RKC = 14-30 Azen vragen met 4SA 

14.1.1 De antwoorden zijn: 

 5 = 1 of 4 azen van de 5 
 5 = 0 of 3 azen van de 5 
 5 = 2 azen van de 5 
 5 = 2 azen van de 5 + troef vrouw 

 

14.1.2 Doorbieden na een RKC antwoord 

a) Een bod van vijf in de troefkleur is om te spelen (bij 1 of 4 en 0 of 3 altijd corrigeren naar zes) 

  

b) 5SA is altijd een algemene groot slem poging. Alle keycards + troef V zijn aanwezig. De vraag is 

telt de partner 13 slagen 

 7-troef als je 13 slagen kan tellen 
 Kleurbieding onder 6-troef toont iets extra's in die kleur 
 Anders 6-troef 

 

a) Na 5 minor vraagt het eerste vrije bod troef vrouw 

 Voldoende lengte (10+ aan troeven) telt als troef V 
 Als we nog onder troef zitten geldt 
 5 troef ontkent troef V 
 5SA is troef V zonder heren 
 Als we boven troef V zitten geldt 
 5SA ontkent troef V 
 6 troef toont troef V en eventueel zijheren die niet meer aangegeven kunnen worden 

 

 

 Interventie tijdens het azen vragen (DOPI/ROPI) 

Als na een vraagbod een interventie komt, spelen wij DOPI/ROPI 

Er zijn twee mogelijkheden: Er wordt gedoubleerd óf er wordt tussen geboden. 

 

Stap Bij doublet is het biedverloop: Bij tussen bod is het biedverloop: 

1 of 4 redoublet doublet 

0 of 3 Pas pas 

2 v.d. 5 opvolgend bod opvolgend bod 

2 v.d. 5+v daaropvolgend bod daaropvolgend bod 

 GERBER 

Gerber is azen vragen als SA als contract vaststaat en wordt gedaan met 4 

Antwoorden zijn: 

 4   = 0 of 4 azen 
 4   = 1 aas 
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 4   = 2 azen gelijke kleur 
 4SA = 2 azen ongelijke kleur 

 5   = 3 azen 
 
Het eerste opeenvolgende bod vraagt heren die conform 0-1-2-3 worden aangegeven. 
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