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1. Voorwoord 
Dit biedsysteem is ontwikkeld op basis van de theorie dat het meestal om de deelscore draait. Een manche missen met veel punten gebeurd vaak niet. 
Een manche missen op basis van weinig punten wel. Elke bod betekent in dit systeem meer. Elke keer vraagt partner jou om na te denken. Elk bod is 
geënt om de deelscore te bevechten. Elk bod is voor de tegenpartij moeilijk om op te anticiperen. Anders gezegd gaan we van een reactief systeem naar 
een proactief systeem. Wist je dat je statistisch de meeste kans hebt op een 4/4/3/2 verdeling (21,6%) en wist je dat je statistisch de meeste kans hebt 
op een 10 punter (9,4%)  In het oude systeem is jou geleerd om vanaf 12 punten te openen, later als je wat meer ervaring had, opende je zelfs met 11 
punten en met lengte. Wat ook opvalt, is dat het bieden het huidige acol gaat als 1x – pas – 1x – pas – 1 sans 12/14 punten Dat doe je ook kwetsbaar! 
Met goede tegenstander die vroeg storen is het lastiger om de juiste waarden & punten aan te geven. Had partner er nu 11 of 13+ of …. We spreken nu 
af dat we agressief openen maar dat we dan niet direct ontsporen door dat partner beheerst verder biedt en niet direct te hoog gaat bieden. Daar 
bouwen allerlei foefjes voor in. Enkele afspraken kort: 
 
We openen vanaf 10 punten en een 5 kaart, ongeacht kwetsbaarheid.  
We openen NK 1 sans met 10-13 (KW 12/13)    Keiharde criteria: geen 5 krt hoog, geen 4/4 en geen singleton. 
 
In het oude systeem had je 35% kans dat je zou openen omdat je voldoende punten had. Dit wordt nu 60% kans, een flinke toename. Proactief! Van al 
die openingen heb je ongeveer 50% kans dat het nu een 1 sans opening is. Nu vertel je direct het volgende, wat je anders na 1x – pas – 1x – pas – 1 sans 
zou doen. Partner ik heb geen 5 krt hoog, ik heb geen 4/4 hoog en ik heb geen singleton of renonce. Deze zekerheid komt heel vaak goed van pas. Nu 
is het vaak zo dat de punten redelijk verdeeld zijn. Door direct te beginnen met vooral 1 //sa dwing je oppies al direct met minors naar 2 niveau. 
Door een opening 1/ en oppies daarna gevolgd door een pas betekent zwak met lange minor, met singleton. Anders had je wel weer 1 sans geopend. 
Sommige bieden 1 sans met 12-14, kwestie van afspraak. Dan kun je minder snel openen en druk op de tafel leggen. Sommige doen het vanaf 9. Ik ben 
voorstander van het psychologisch effect dubbele cijfers 9-12 klinkt veel zwakker dan 10-13. Wat we nu hebben gecreëerd zijn blokken 10-13, 14-17, 
18+.  Binnen de range  bv 10/14 kun je later weer opvragen of het 10/11 of 12/13 is geweest. Wat dit systeem je ook leert is dat punten niet alleen 
punten zijn, maar een goede kaartwaardering meer en beter kunt waarderen. De overige blokken 6-9 en 0-5. Vertel je kracht, dus dat betekent ook dat 
je een uitkomst moet kunnen verdragen. 
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1.1 Uitgangspunten systeem. 
- Het systeem is gebaseerd op standaarden (methoden en conventies)  
- Het systeem is gebaseerd op natuurlijk openen  
- Het systeem is makkelijk te onthouden na enige tijd. (via heldere structuur en ezelbruggetjes)  
- Het systeem heeft in paren een sterk voordeel, in viertallen/butler is dat wat minder omdat oppies dan meer risico durven nemen. Het systeem is 

erg lastig te verdedigen. 
- De notatie (5332) geeft een patroon aan  
- De notatie 5332 geeft de exacte verdeling in de volgorde S,H,R,K  
- Biedingen van de tegenpartij staan tussen (….) Worden in een beschreven biedserie van ons de biedingen van de tegenpartij overgeslagen, moet 

dit telkens gelezen worden als (pas).  
- Vanuit de inhoudsopgave kan direct naar de betreffende pagina gesprongen worden.  
- Sommige conventies worden in samenvatting beschreven 

  

Opening 1 T-walsh (transfer zonder tussenbieden) 
Opening 1 dan kunnen we het alleen nog maar als vanouds spelen 
Na opening 1/  Switch tot en met 1  met tussenbieden 
Na opening  1/ Geen switch, wel specifieke afspraken 
Good-Bad-2 Sans ALTIJD als oppies hebben geboden. 
Good-Bad-2 Sans NOOIT als oppies NIET hebben geboden 
Na 1 conventioneel dan volledige Multi Defence. 
Na 1 een 2+ kaart, Raptor en alleen transfer bovenliggende kleur 
Na 1 sans, 2 sans, Multi Defence. 
Gazzelli na 1 of  opening. 
XYZ na 3x 1 nivo biedingen 
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1.2 Definities  
 

Gebalanceerd   = 4333 en 4432, een 5332 hand is semi gebalanceerd 
Ongebalanceerd  = 4441, 5422, 5431, 5440, 55xx, 6xxx, etc handen  
System On   = oorspronkelijke conventies veranderen niet door interventies  
System Off   = conventies vervallen of worden vervangen door andere conventies als gevolg van interventie  
Zwak    = max 6 pnt maar ook je kaartverdeling belooft niet veel goeds.  
Sterk    = 17+ pnt maar je kaartverdeling is daar en tegen wel mooi 
Opener   = speler met het allereerste bod op een spel  
MF     = Mancheforcing  
SMF    = Semi mancheforcing  
Cue     = Is een bod in de direct (of indirect) geboden echte kleur van de tegenpartij;  

wordt gebruikt om de hand te beschrijven of is onderdeel van een conventie.  
 Blokken  = puntenrange 

 

 Het biedsysteem zal in de loop van de jaren steeds meer verfijnen.  
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2. Opening 1  /    
 

2.1a Opening samengevat, betekenissen 1   
 1 minimaal een 2 kaart   
 14-17 sans of 18/19 gebalanceerd geen singleton  
 10+ pnt ongebalanceerde hand met een singleton of renonce.  
 11+ pnt met 44 hoog 
 

2.1b Opening samengevat, betekenissen 1    
 1 minimaal een 5 kaart, behalve bij een 4441 verdeling  
 14-17 sans of 18/19 pnt gebalanceerd geen singleton  
 10+ pnt ongebalanceerde hand met een singleton of renonce.  
 11+ pnt met 44 hoog 
 

2.2 XYZ principe (voorbeelden zonder switch) 
 Voor alle biedingen geldt dat 1X- 1Y – 1Z  (dus blijvend op 1 niveau) dat 
 2   transfer naar  doorbieden na 2 dan heb je een limit gehad.  
  Voorbeeld 
  1  - 1♥ 
  1sa*- 2 (relay) * (14-17) 
  2  - 2♥(5+ krt harten en een invite nu ongeveer 8/9/10 punten) 
    
  1  - 1♥ 
  1sa - 2♥ (5+ krt harten en to play) 
 
  1  - 1♥ 
  1- 2 (relay) * (12-17 pnt) 
  2  - 2♥(5+ krt harten en een invite nu ongeveer 8/9/10/11/12 punten) 
 
 2  manche-forcing 
 2sa   transfer naar  
 
 Let op, als oppies iets bieden en partner antwoord nog steeds op 1 niveau dan geldt ook nog XYZ !! 
 Let op, 1x, 1y, 1z, 1is geen XYZ !! 
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2.3 Gazzelli 16+ 
 Voor alle biedingen geldt dat 1♥- 1 - 2  dat het antwoord van 2 8+, dus mancheforcing 
 11sa – 2 idem (1sa kan 6-10 pnt zijn) 
  

11sa  
2 2  
 

Antwoorden na 2 

2♥ = 4 krt, met een singleton. 
  2 sa vraagt naar singleton. 

2sa = 18/19 verdeelde hand zonder singleton MF 
3 vraagt naar singleton. 

 
3 = 5+ krt  
3 = 5+ krt 
3♥ = 5+ krt 
3= 6+ krt 
2sa = 18/19 verdeelde hand zonder singleton MF 
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2.4a Antwoorden op 1  zonder tussenbieden met T-Walsh en XYZ  & transfer naar 1 ♥  

  

 
 

1♣ - ??  

1 = 4 of 5 krt ♥ 6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1♥ = 4 of 5 krt  6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1 = transfer naar 1 sa 6-10 pnt of zwak met / < 6 pnt

1sa = Precies een 4♥ 4 6-11 pnt, slechte 5 krt verkopen als 4

2 = extreem minor MF

2 = transfer 6+ krt ♥

2♥ = tranfser 6+ krt 

2 = transfer naar 2 sa, 5+ krt , sans beter in jouw hand 9-13 pnt

2sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  9-13 pnt

3 = 5+ krt , 0-5 pnt

3/♥ /  = singleton 9+  RF 

3sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  14-17 pnt

4 controle met 5+ krt , sleminteresse onevenwichtig

4♥ of  Renonce ♥ of  met 5, renonce  azen  vragen

4sa = azen vragen

5 = 5+ preemtief, to play

1♣ - 1 - ?? 

1♥ = 3 krt ♥ max 17 pnt

1 = < 3 krt ♥ 4 krt  11-17 pnt met singleton  of ♥

1sa = < 3 krt ♥ 14-17 pnt

2 = zwak met  en een singleton

2 = < 3 krt ♥ reserve 17+ RF 

2♥ = 4 krt ♥ 11-17 pnt

2 = < 3 krt ♥ reserve 17+  RF

2sa = 18/19 pnt kan nog met 3 krt ♥ en een 4 krt  RF

3 =  < 3 krt ♥ sterk met  en een singleton RF

3 = 4 krt ♥ minisplinter 17+ RF 

3♥ = 4 krt ♥ 17+, geen singleton 

3 = 4 krt ♥ minisplinter 17+ RF 

3sa = 4 krt ♥ 18/19 sans hand  

4/ controle MF en sleminteresse RF

4 ♥ to play, preemtief karakter, geen controles !! 

4, 4 sa, 5/ renonce en/of azen 
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2.4b Antwoorden op 1  transfer naar 1 & transfer naar 1sa 

  1♣ - 1♥ - ??

1 = 3 krt  11-17 pnt

1sa = < 3 krt  14-17 pnt

2 = zwak met  en een singleton

2 = < 3 krt  reserve 17+ RF 

2♥ = 4 krt ♥ reserve 17+  RF

2 = 4 krt  11-17 pnt

2sa = 18/19 pnt kan nog met 3 krt  en een 4 krt ♥ RF

3 =  < 3 krt  sterk met  en een singleton

3 = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3♥ = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3 = 4 krt  17+, geen singleton 

3sa = 4 krt  18/19 sans hand 

4/ controle MF en sleminteresse RF

4♥ = renonce azen vragen 

4 to play, preemtief karakter, geen controles !! 

4 sa, 5/ renonce en/of azen 

1♣ - 1 - ?? 

1sa = 12-17

2 = zwak met  en een singleton

2 = reserve 17+

2♥ = reserve 17+

2 = reserve 17+

2sa = 18/19     

3 =  sterk met  en een singleton, geen majors

Antwoorden na 1 sa

2 =  XYZ tranzfer naar ruiten

2 =  XYZ  MF

2♥ = invite met 5+ krt  , ♥ stop 3 bieden is eindbod 

2 = invite met 5+ krt  ,  stop 3 bieden is eindbod  

2sa = XYZ transfer naar klaveren

3sa is to play
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2.4c Antwoorden op 1 1sa en 1 EXMI   

  1♣ - 1sa (6-11 pnt)

pas = to play

2 = 4 krt ♥ of 4 krt 14-17 RF 

2♥ = 4 krt ♥ 12-14 pnt

2 = 4 krt 12-14 pnt

3 = 4 krt  0 of 1♥ 17+ RF 

2sa = geen majors 14-17

Na 2

2♥ = 4 krt ♥ to play 0-8 pnt

2 = 4 krt to play 0-8 pnt

2 sa = RF noem je 4 krt (kan ook slem zijn) daarna controles

3♥ = 4 krt ♥ to play 9-11 pnt limit

3 = 4 krt to play 9-11 pnt limit

3 sa = geen voorkeur 12+ pnt, sans verdeling 4432 

1♣ - 2♣ (EXMI  MF)  

2x = waarde en controle. Het lijkt mij beter als jij sans speelt.

2sa = 15-19, geen singleton. Na 2sa controle slemgoinig

3x = singleton, sleminteresse in .  15+ 

3sa = max 14 punten met boeren en vrouwen.

Na 2x

2sa = sleminvite

3 = sleminteresse in . 

2x of 3x ik heb liever dat jij sans speelt

3sa = to play, minimum

Let op 3 sans is last train, p mag passen.
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2.4d Antwoorden op 1  2 en 2 ♥ transfer 6 krt majors 

  

 

 
 
 

1♣ - 2

2♥ = 1-3 krt ♥ max 17 pnt.

2 = 4 krt  17+  0 of 1♥ zeer onevenwichtig 6421 of ... 

2sa = 18/19 minimaal 2 krt ♥, 3 = herhaling transfer, zeer 
zw

3 =  zwak met 5+ krt  en 0 of 1♥ .

3 = 4 krt  0 of 1♥ 17+ RF 

3♥ = 3+ krt ♥ 17+ pnt

3 / 4 / 4 controle 4 krt ♥17+ MF . 

.

1♣ - 2♥

2 = 1-3 krt  max 17 pnt

2sa = 18/19 minimaal 2 krt ♥, 3 = herhaling transfer, zeer 
zw

3 =  zwak met 5+ krt  en 0 of 1

3 = 4 krt  0 of 1 17+ RF 

3♥ = 4 krt ♥ 0 of 1 17+ RF 

3 = 3+ krt  17+ pnt

4 / 4 controle 4 krt ♥17+ MF 
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2.4e Antwoorden op 1  2 en 2 sa transfer naar 2 sans 

  

 
  

1♣ - 2 (transfer naar 2 sa, 5+ krt  9-13 pnt, sans beter in jouw hand)

2sa = max 14 pnt, limietachtig

3 =  zwak met 5+ krt 

3 / 3♥ / 3 =  17+ onevenwichtig, sleminteresse, controle

3sa = max 14+ pnt

sans is afzwaaien, last train, geen interesse

.

1♣ - 2sa  (5+ krt , 9-13 pnt, sans beter in mijn hand)

3 =  zwak met 5+ krt 

3 / 3♥ / 3 =  17+ onevenwichtig, sleminteresse, controle

3sa = max 14+ pnt

3 sans is afzwaaien, last train, geen interesse
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2.5 Antwoorden op 1  zonder tussenbieden GEEN TRANSFERS.  
 
 Bijbod  4+ krt Vanaf 5 punten  
 2/ 6+ krt max 5 punten vanaf een 6 kaart 
 2 SA 5+ krt Invite  5+  of   mee, invite voor 3 sans, punten aanpassen aan de 

kwetsbaarheid. NK 12/13 en KW 10/11.  Als p 3 antwoord is afzwaaien, 
dus minimum. 3// = controle en sleminteresse. 

 3 5+ krt 0 t/m 5 punten 
 3// singleton  8+ punten semi mancheforcing, invite dus. 
 3 SA     To play, geen sleminteresse, 3 krt steun in openingskleur 
 4// renonce  Sleminteresse, niet gebalanceerd, gebalanceerd via EXMI 
 

2.6 Notities 
Na een gewoon bijbod van p, is herbieden openingskleur zwak. Op 2 niveau partner kleur steunen is 10-14 pnt, ongebalanceerd, voldeed niet aan 
de 1 sans criterium.  3 niveau 14+ en ongebalanceerd. Gebalanceerde handen NK (14-17) met steun eerst via 1 sans  

  
Verschil tussen 2 en 3//. Bij 2 spelen we de manche, echter je kaartverdeling is veel meer gebaseerd op een 4/3/3/3 of een 5/3/3/2 verdeling 
en om te bepalen wie gaat er 3 SA spelen. Als je veel azen en heren hebt, is het beter 3 SA door partner te laten spelen. 3x is gebaseerd op een 
onevenwichtige kaartverdeling. 
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2.7a Antwoorden op 1  met tussenbieden na dbl en 1  

  

 
 
  

1♣ - dbl - ??  

Redbl = 8+ zonder majors

1 = 4 of 5 krt ♥ 6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1♥ = 4 of 5 krt  6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1 = transfer naar 1 sa 6-10 pnt of zwak met / < 6 pnt

1sa = Precies een 4♥ 4 6-11 pnt, slechte 5 krt verkopen als 4

2 = extreem minor MF

2 = transfer 6+ krt ♥

2♥ = tranfser 6+ krt 

2 = transfer 2 sa, 5+ krt , sans beter in jouw hand 9-13 pnt

2sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  9-13 pnt

3 = 5+ krt , 0-5 pnt

3/♥ /  = singleton 9+  RF 

3sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  14-17 pnt

4 controle met 5+ krt , sleminteresse onevenwichtig

4♥ of  Renonce ♥ of  met 5, renonce  azen  vragen

4sa = azen vragen

5 = 5+ preemtief, to play

1♣ - 1 - ?? 

Redbl = 4 of 5 krt ♥ 6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1♥ = 4 of 5 krt  6+ en/of zwak met / < 6 pnt

1 = transfer naar 1 sa 6-10 pnt of zwak met / < 6 pnt

1sa = Precies een 4♥ 4 6-11 pnt, slechte 5 krt verkopen als 4

2 = extreem minor MF

2 = transfer 6+ krt ♥

2♥ = tranfser 6+ krt 

2 = transfer 2 sa, 5+ krt , sans beter in jouw hand 9-13 pnt

2sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  9-13 pnt

3 = 5+ krt , 0-5 pnt

3/♥ /  = singleton 9+  RF 

3sa = 5+ krt , sans beter in mijn hand  14-17 pnt

4 controle met 5+ krt , sleminteresse onevenwichtig

4♥ of  Renonce ♥ of  met 5, renonce  azen  vragen

4sa = azen vragen

5 = 5+ preemtief, to play
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2.7b Antwoorden op 1  met tussen bieden 1♥ of 1 

 

 

1♣ - 1♥ - ??

dbl = 4 of 5 krt   6+ pnt

1sa = zoals normaal 6-10 pnt

2 = zwak met  en een singleton

2 = < 3 krt  reserve 17+ RF 

2♥ = 4 krt ♥ reserve 17+  RF

2 = 4 krt  11-17 pnt

2sa = 18/19 pnt kan nog met 3 krt  en een 4 krt ♥ RF

3 =  < 3 krt  sterk met  en een singleton

3 = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3♥ = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3 = 4 krt  17+, geen singleton 

3sa = 4 krt  18/19 sans hand 

4/ controle MF en sleminteresse RF

4♥ = renonce azen vragen 

4 to play, preemtief karakter, geen controles !! 

4 sa, 5/ renonce en/of azen 

1♣ - 1 - ?? 

1sa = 12-17

2 = zwak met  en een singleton

2 = reserve 17+

2♥ = reserve 17+

2 = reserve 17+

2sa = 18/19     

3 =  sterk met  en een singleton, geen majors

Antwoorden na 1 sa

2 =  XYZ tranzfer naar ruiten

2 =  XYZ  MF

2♥ = invite met 5+ krt  , ♥ stop 3 bieden is eindbod 

2 = invite met 5+ krt  ,  stop 3 bieden is eindbod  

2sa = XYZ transfer naar klaveren

3sa is to play
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2.7c Antwoorden op 1  met tussen bieden 1 sa of 2 niv  

 

 

1♣ - 1sa- ??

dbl =informatief 8+ partner mag passen

2 = to play

2 = to play

2♥ = to play

2 = to play

1♣ - 2x - ?? 

2 = echt;  dbl is info 8+, bieden is to play

2 = gesthem;  dbl is kan een kleur tegenspelen

2 = echt, dbl;  is majors

2♥ = echt;  dbl is sch

2 = echt;  dbl is info 8+

2sa = gesthem;  dbl is kan een kleur tegenspelen      

3 =  gesthem;  dbl is kan een kleur tegenspelen 
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2.8 Antwoorden samengevat op 1 /  met tussenbieden 
 Na elk doublet, of volgbod tot en met 1, spelen we SWITCH (transfers voor de hoge kleuren) 
 
 1 - dbl - ?? Rbl 8+ zonder majors 
  1 4/5 krt   
   1 4/5 krt  
   1  transfer naar 1 sans, geen majors 6-9 pnt 
   1SA  Precies een 4/4/ major 
   2 EXMI 
  2 6 krt   
   2 6 krt  
   2  transfer naar 2 sans, geen majors 12/14 pnt, Sans moet in jouw hand worden gespeeld. 
   2SA  5+ krt 9-12 pnt  (3 = minimum) Sans moet in mijn hand worden gespeeld 
   3x Singleton 8+ SMF  
 
 1 - dbl - ?? Rbl 4/5 krt   
 Rest hetzelfde  
 
 1 - 1 - ?? Dbl 4/5 krt   
   2 Extreem Minor (LET OP GEEN 2 RUITEN MEER NA TUSSENBIEDEN) 
 Rest hetzelfde  
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2.8 Antwoorden op 1 /  na tussenbieden (vervolg) 
 
 1/ - 1 - ?? Dbl 4/5 krt  
   1  transfer naar 1 sans,  
   1SA  Zoals normaal 6-9, dubbele dekking, sans beter in mijn hand. 
   2 Extreem Minor 
  2 Echt 5+ RF 
   2 6 krt  
   2  transfer naar 2 sans, geen majors 9/12 pnt, Sans moet in jouw hand worden gespeeld. 
   2SA  5+ krt/ 9-12 pnt  (3/ = minimum) Sans moet in mijn hand worden gespeeld. 
   3/ 0-5 pnt   
   3x Singleton 8+ SMF  
 
 1/ - 1 - ?? Dbl 4/5 krt  
   1SA  Zoals normaal 6-9, geen 4 krt  
   2 Extreem Minor 
  2 6 krt  
   2 Transfer naar 2 sans, geen majors 9/12 pnt, zonder of ½ dekking. 

 Antw P 2 Fuck ik heb ook geen dekking 
  2 sans, ik heb goede sch dekking  

   2  Transfer naar 2 sans geen majors 9/12 pnt met goede  dekking. 
   2SA  5+ krt 9-12 pnt  (3/ = minimum) Sans moet in mijn hand worden gespeeld. 
   3/ 0-5 pnt   
   3x Singleton 8+ SMF 
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2.9 Antwoorden openaar na transfer SWITCH OF T-WALSH 
 
 Partner 1 niv steun  = 3 krt en geen overwaarde  Vrijwillig naar 2 niv = 4 krt en geen overwaarde.   
 Fitjumps minimaal 4 krt en singleton met overwaarde. 
 
 Partner gedwongen naar 2 niv steun = <3 krt en geen overwaarde. 
 3 niv = 3+ krt.    Fitjumps minimaal 4 krt en controle. 
 

 Na 1/ - 1 - 2 (6 krt )  2  = < 3 krt geen overwaarde max 14 pnt (sterke handen via 2 sans) 
    2  = 3+ krt  Manche Invite (14-19), geen singleton,  dekking KAN nog aanwezig zijn.  
     Partner antwoord met 
     3  to play zwak max 5 pnt. 
     3  gaan we naar 3 sans of 4 harten? Ik heb geen dekking en geen singleton. 
     3/ Onevenwichtig, controle of waardes 
     3sa Ik heb overwaarde,  dekking met 6 krt  
    2Sa  = <3 krt, schoppendekking 14-17 
     3  to play zwak max 5 pnt. 
    3/  = <1 krt 6 krt to play 
     Partner antwoord met 
     3  to play zwak max 5 pnt. 
    3  = 3+ krt max 14 pnt 
    3Sa  = <3 krt, schoppendekking 17+ 
 
 Na 1/ - 1 - 2 (6 krt )  2  = <3 krt 
    2Sa  = <3 krt, hartendekking 14-17 
    3/  = <1 krt to play 
    3  = 3+ krt  MI, geen singleton,  dekking KAN nog aanwezig zijn.  
     3  to play zwak max 5 pnt. 
     4  transfer, geen singleton of controles 
    3Sa  = <3 krt, hartendekking 17+ 
  

Samenvatting punten na tussenbieding SWITCH 
1x – 1y - ?? 
 
0 t/m 5 pnt normale transfer 
6 t/m 9 via 2 sans, geen manche 
9+ manche invite via transfer  
MF via transfer en cue  
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2.10 Notities 
 wij  zij wij zij 
 1 1 dbl = 4of5 3 
 Pas = minimaal. Dbl = 3 krt steun geen ruitendekking 3 = 3+ maximum      
     

2.11 Antwoorden na tussenbieden 1Sa NK en KW 
 1 - 1sa - ?? dbl 8+ informatief 
  2x = to play.  
 
 

2.12 Antwoorden na EXMI (extreem minor) 2 of   :  
 Regels voor EXMI: 
 1 - pas- 2 betekent ook geen 5 kaart ruiten en geen 4 kaart major. 
 

Antw Openaar      
2x   = waarde en controle. Het lijkt mij beter als jij sans speelt. 
 Antw P 2 sans sleminvite in sans 
  3 sleminvite in  
  2/3 /// het lijkt mij toch beter dat jij de sans speelt. 
  3 sans to play, minimum.  
 
2 SA   = 15-19 nog elke verdeling mogelijk. Na 2 SA waardes aangeven, liefst 4 krt met pnt 
3x   = singleton, sleminteresse in openingskleur. 15+  
 Antw P 3 sans = sign off  
3 SA   = Vrouwen en Boeren/tienen, beter dat SA in mijn hand komt. Max 14 pnt 
 

 Let op met een tussenbieding na 1, dan via 2 EXMI, 2 is transfer voor !! 
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3 Opening op 1  /  niveau  
 

3.1 1 minimaal een 5 kaart 10 tot 19 punten   
 
 Antwoorden op 1 zonder tussenbieden 
 1  4+ krt vanaf 5 punten 
      Openaar antwoord na 1 - 1  - 2 *** Gazzelli 16+, geen 5/5, zie ook 1Sa 
 1SA  sa krt 5 tot 9 punten (er kan een 3 krt  aanwezig bij zijn maar dan 5/7 pnt) 
 2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) <3 !! 
 2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) >3 !! 
 2 3+ krt 7 tot 9 punten (constructiever dan 3)  
 2 SA <2 krt 6 krt laag, zwak en to play 
 3//( of ) singleton 10+ SF invite dus, enige afzwaai is 3 (minimum) - pas  
 3 3+ krt 0 tot 5 punten steun  en/of verdeling  
 3 SA  mee 15+ punten geen sleminteresse   
 4/ renonce vanaf 12 punten sleminteresse mancheforcing 
 4 unbalanced vanaf 0 punten geen sleminteresse. 
 4  7+ krt  To Play, andersom dus ook 1 pas  4  
  
 1 Zelfde principe als 1 
 

3.2 Antwoorden openaar 1 na 1sa   
 

Antw P Pnt Krt  Antw O Pnt Krt 
1Sa  5-9 <3  2 *** 16+ Gazzelli geen 5/5 en geen MF hand 

2  <14 Onevenwichtig  
     2  <13 5+ krt  (Zwak en to play. Je ziet SA niet zitten !) 
     2  19+ 5+ krt  en 3+ krt  Een dijk, ongebalanceerd. RF 

2Sa  17+ 0544 verdeling Vraagbod in minors. Sleminteresse bij goede aansluiting. 
  3/  14+ Onevenwichtig MF 5521/5440/5530/5044 
     3  14+ Manche invite 6+ krt harten. (SF) 
     3  14+ 6+ krt  / 5+ krt  

3Sa  16+ met lengteslagen of gebalanceerd 18/19 pnt 
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3.2 Antwoorden openaar 1 na (vervolg) 
  

 Antwoorden P (5-9) na 2 (Gazelli) 
 2 positief 8+, zegt niets over de ruiten. 
      Antwoorden openaar na 2 
      2 sans = 14-16 
      3 sans = 17+ 
 2 Minder dan 7 punten, doubleton harten. 
  
 Gazelli na opening 1  
 1 - 1sa - 2 - ?? Pas minder dan 5 pnt, 6 krt , 0 of 1  
  2 positief 8+, zegt niets over de ruiten. 
      Antwoorden openaar na 2 
      2 sans = 14-16 
      3 sans = 17+ 
  2 <8 punten, 4+ krt harten, singleton of renonce   
  2 <8 punten, doubleton schoppen. 
  2Sa beide lage kleuren, minimaal en singleton of renonce   
  
  

Opmerking 10/11 hands openingen.  Als opening 1 sch met 
97542 
V8 
B8 
AVB7 
Partner heeft 13-15 pnt en een 3 krt sch mee. Kans op de manche is 10% 
Partner heeft 16+ en een 3 krt mee. Kans op de manche is 70% 
 
Als opening 1 sch met 
V7542 
86 
B8 
AVB7 
 
Partner heeft 13-15 pnt en een 3 krt sch mee. Kans op de manche is 50% 
Partner heeft 16+ en een 3 krt mee. Kans op de manche is bijna 99%.  
Maw als je geen BTxxx of Vxxxx hebt zo’n hand met muiderberg te openen ondanks 10/11 punten. 
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3.3 Antwoorden na CE-drury      
(1 is uitgewerkt, hetzelfde principe voor ) 
Antw P Pnt Krt Antw O Pnt Krt 
2 (RF) 10+ <3() 2(na 1 of ) <14 4+  kan nog steeds minimaal zijn, maar met compensatie in verdeling 

   2/  <12 5+ Zwak. Pas of 2Sa, 3 to play 
   2(na 1) 14+ 3+ SF 

     2Sa** 13/14 Gebalanceerd NF 5 krt M 
    3/ 14+ 5+ MF onevenwichtig (goede 4 mag ook) 
   3 14+ 6+ krt sleminvite 
 3 14+  6+ krt  / 5+ krt  
   3Sa 14+ Gebalanceerd 
 
 Antwoorden P (10+) na 2Sa 13/14 Gebalanceerd NF 5 krt M 
 3/ 5+ Lichte sleminspiratie, MF 
 3Sa To Play 
 4/  Slemgoing 6+, daarna controles) 
 
Antw P  Pnt Krt  Antw O Pnt Krt 
2 (RF)  10+ >3() 2 /  Minimale hand Pas of 2Sa, 3/ to play      
     2Sa**  13-14 Gebalanceerd NF 5 krt M 
   3/  14+ 5+ MF onevenwichtig (goede 4 mag ook) 
      3  14+ 6+ krt sleminvite 
      3  14+ Controle 

3Sa  14+ Gebalanceerd 
 
 Antwoorden P (10+) na 2Sa 13/14 Gebalanceerd NF 5 krt M 
 3/ ( of ) Waardes 
 3Sa  To Play 
 4/  Cue 
Note 

 1 - 2 
 2  = max 14 punten 5/4 
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3.4 Antwoorden met tussenbieden 1  /  
 
 1 - dbl - ?? Rbl 4 of 5 krt sch 
   1  transfer naar 1 sans 6-9 kan zonder dekking 
   1SA  6-9, dubbele sch dekking sans moet in mijn hand gespeeld worden.   
  2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) <3 !! 
  2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) >3 !! 
  2  3+ krt 5 tot 9 punten (constructiever dan 3)  
   2SA  6+ krt laag of invite  9/12 pnt 
   3 verplicht  
    Pas, 6+ krt   < 9 pnt 
    3, 6+ krt  < 9 pnt 
    3, 3+ krt   9-12 pnt limietbieding 
   3x Singleton 8+ SMF  
  3 4+ krt 0 tot 5 punten  
 
 
 1 - 2/ dbl  negatief 
   2SA  6+ krt laag of invite  9/12 pnt 
 
 
 1 - dbl - ?? Rbl 4 of 5 krt  
   1SA  6-9, dubbele harten dekking sans moet in mijn hand gespeeld worden.   
  2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) <3 !! 
  2 3+ krt vanaf 10 punten (CE-drury) >3 !! 
  2  NADER AF TE SPREKEN  
  2  3+ krt 5 tot 9 punten (constructiever dan 3)  
   2SA  6+ krt laag of invite  9/12 pnt 
   3 verplicht  
    Pas, 6+ krt   < 9 pnt 
    3, 6+ krt  < 9 pnt 
    3, 3+ krt   < 9 pnt 
    3 3+ krt   9-12 pnt limietbieding 
   3x Singleton 8+ SMF  
  3  4+ krt 0 tot 5 punten  
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3.5 Antwoorden met tussenbieden 1  (dbl) 

  

1♥ - (dbl) - ??

redbl = 4 of 5 krt  6+ pnt

1 = 3 krt  max 17 pnt

1sa = zoals normaal 6-10 pnt

2 = zwak met  en een singleton

2 = < 3 krt  reserve 17+ RF 

2♥ = 4 krt ♥ reserve 17+  RF

2 = 4 krt  11-17 pnt

2sa = 18/19 pnt kan nog met 3 krt  en een 4 krt ♥ RF

3 =  < 3 krt  sterk met  en een singleton

3 = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3♥ = 4 krt  minisplinter 17+ RF 

3 = 4 krt  17+, geen singleton 

3sa = 4 krt  18/19 sans hand 

4/ controle MF en sleminteresse RF

4 to play, preemtief karakter, geen controles !! 

1♣ - 1 - ?? 

1sa = 12-17

2 = zwak met  en een singleton

2 = reserve 17+

2♥ = reserve 17+

2 = reserve 17+

2sa = 18/19     

3 =  sterk met  en een singleton, geen majors

Antwoorden na 1 sa

2 =  XYZ tranzfer naar ruiten

2 =  XYZ  MF

2♥ = invite met 5+ krt  , ♥ stop 3 bieden is eindbod 

2 = invite met 5+ krt  ,  stop 3 bieden is eindbod  

2sa = XYZ transfer naar klaveren

3sa is to play
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rebl 4 of 5  6+     

 1 3 krt   Max 17    

 1sa <3 krt   14 - 17    

 2 <3 krt  en 5+ to play zeer zwak 14 - 17    

 2 Transfer naar  XYZ  Alle limieten gaan ook via 2  

 2 verplicht XYZ    

 2♥ Limiet met 3 krt ♥ en 4/5 krt  10-13  Doorbieden is bijna MF  

 2 Limiet met 5 krt  10-13  Doorbieden is bijna MF  

 2sa Sterke kaart 14+  Je bent meer geïnteresseerd in 3 sans dan 4 major  

 3 Sterke kaart 14+  Na een limit van p,  

 2sa Sterke kaart 14+  Je bent meer geïnteresseerd in 3 sans dan 4 major  

 2 MF XYZ    

 2 5 krt to play Max 9    

 2sa Transfer naar  XYZ    

 1 <3 krt ♥ 4+ Max 17    

 2 Transfer naar  XYZ    

 2 MF XYZ    

 2♥ 5+ to play zeer zwak Max 6    
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3.5 Disciplines na 1 ( of ) 
1 1  
2 2 sa (sleminvite 16+)    
 
antwoorden na 2 sa 
3//  punten geconcentreerd in die kleur en 4 krt  (geen minimum) 
3   punten verdeeld en 4 krt  (geen minimum) 
3 sa  3 krt schoppen 13+ 
4/  singleton 
4  3+ krt, minimaal 11 of 12 punten 
 
1 2  
3// trial ! 
Vraagt partner om in die betreffende kleur de lengte en sterkte te bekijken. Bij voldoende steun 4, anders 3. 
Ook 
1 1  
2 3/ trial  
 
1 2 
2 sa = 18+ punten, Mancheforcing 
 
Oppies 1 X  Oppies 2  nu mag jij 

   2  4+ to play max 8 punten 
   2SA  GB 5+ krt laag max 9 punten 
  3 5+ krt vanaf 10 punten sterker dan via 2 sans 
  3 5+ krt vanaf 10 punten  
   3  4+ krt invite 8+  (niet op een 4/3/3/3 please) 
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4 1sa 10-13 gebalanceerd  KW 12/13   
 
(geen 5 krt major, wel 6 krt minor, GEEN 4/4 MAJOR) 
 
1/  3+ krt Gebalanceerd 14-17 * of onevenwichtig 11+  met 5+ krt / punten ook in de kleur !!  (minimaal met een singleton of renonce) 
*Na P antw 1/ 1sa = 14-17 
Antwoorden na 1 sa 
Zelfde als een normale 1sa opening 
*Na P antw 1/ 2sa = 18-19  
Zelfde als een normale 2sa 18/19 

 
 Antwoorden na 1sa: samenvatting 
 - 2 inviterende of Slemgoing stayman 
 - 2 alleen mancheforcing stayman 
 - 2/ natuurlijk, to play (4+ krt) 
 - 2sa Precies een 4/4 minors, kies een minor to play. (Heb je een slechte 5/4, verkopen als een 4/4) 
 - 3/ natuurlijk, to play 6+ krt (geen manche-interesse) 
 - 3/ Slemgoing, to play (6+ krt) 
 - 4x natuurlijk, to play 6+ krt (betreft minors, sleminteresse, majors to play) 
 
 Statistisch onderzoek wijst het volgende uit bij sterke handen. 

 Bij 29/30 punten samen moet er een dubbele fit of een 5/4 fit zijn met een renounce.  

  

Samenvatting gebalanceerde handen 
1sa = 10-13 
1x – 1y – 1sa = 14-17 
1x – 1y – 2sa = 18-19 
2sa 20/21 
Via 2 22/23 of 26/27 
Via 2 24/25 of 28+ 
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4.1 1Sa - 2 inviterende hand voor de manche of slem stayman  
 Antwoorden na 2: 

  - 2 geen 4 krt / MINIMAAL 
   Antwoorden na 2 
   - 2 5+ krt  to play 

 - 2 5+ krt  to play 
 - 2Sa stopbod to play 
 - 3 MSA MF of SF 

 - 3♦ heb je kracht (en een driekaart) in een major? MF of SF (Antwoorden contra) 
   - 3 sans geen plaatje 3/3 kan nog. 
   - 4♦ 3/3 met honneur 
 - 3 heb je een stopper in  MF of SF 
 - 3 heb je een stopper in  MF of SF 

 - 2 4 krt , geen 4 krt ♠ MINIMAAL en MAXIMAAL, LATER OPVRAGEN 
  Antwoorden na 2: 
  - 2 4 krt  inviterend niet gebalanceerd, wellicht 4/3 fit beter. Doubleton harten?? 
  - 2sa inviterend met waarschijnlijk een 4 krt , gebalanceerd. 

 - 3 MSA MF of SF 
 - 3♦ heb je kracht (en een driekaart) in de andere major? MF of SF (Antwoorden contra) 

  - 3 4 krt  inviterend, ben je max bied 3 sans of 4 
  - 3 sans to play, inviterende hand gehad voor slem of mijn hand knapte op na 2 
  - 4x controle sleminvite 

 - 2 4 krt , geen krt . MINIMAAL en MAXIMAAL, LATER OPVRAGEN 
  Antwoorden na 2: 
  - 2sa inviterend met waarschijnlijk een 4 krt , gebalanceerd. 

 - 3 MSA MF of SF 
 - 3♦heb je kracht (en een driekaart) in de andere major? MF of SF (Antwoorden contra) 

  - 3 4 krt  inviterend, ben je max bied 3 sans  
  - 3 sans to play, inviterende hand gehad voor slem of mijn hand knapte op na 2 
  - 4x controle sleminvite 

  - 2sa geen 4 krt major, MAXIMAAL (12/13) 
 - 3 MSA MF of SF 

 - 3♦ heb je kracht (en een driekaart) in de andere major? MF of SF (Antwoorden contra) 
   - 3 Sa, 4of 4to play.  
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4.2  1Sa - 2 mancheforcing GEEN SLEM stayman  
 Antwoorden na 2: 
 - 2 4 krt  
 - 2 4 krt   
 - 2sa geen 4 krt majors, 6of7 krt minor kan nog 

   Antwoorden na 2/2/2sa: 
 3 = MSA 
  3 ja 5+ krt 
   3♥ welke? 
     3♠= 
     3sa= ♦ 
  3♥ = 4 dus een 3334 na 2 sans of met een major een 4/3/2/4 of 4/2/3/4 
  3♠ = 4 ♦ dus een 3343 na 2 sans of met een major een 4/3/2/4 of 4/2/3/4 
  3 Sa =beide 2/3/4/4 of 3/2/4/4  (of geen bij major) 
 3♦ = Heb je kracht (en een driekaart) in een major? Omgedraaid antwoorden 3♥=♠ 
 3♥ = Heb je hierin een stopper?  
 3♠ = heb je hierin een stopper?   

 
  - 3sa to play 
  - 4♥/♠ to play 
  - 5/ to play 

 
 Na 2/2 heb je nog over 2 sans, laten we dit gebruiken om een willige 3 kaart ander major op te vragen.  
 Dus de 876. Voorstel na 2 sans 
 
 3 = andere major 10/11 punten     Geen BT9 
 3♦ = andere major 12/13 punten  Geen BT9 
 3♥ = andere major 10/11 punten Met een B,T of 9 
 3♠ = andere major 12/13 punten Met een B,T of 9 
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4.3 Notities 
 
 1Sa dbl pas = evenwichtig, geen 5 kaart hoog puntenrange 7-12. Let op, wel alerteren. 
  Bieden is max 9 punten, 2/// minimaal een 5 kaart en to play.  
  Redoublet = bied je beste kleur p. Ik zie 1 sans niet zitten, ik ben onevenwichtig max 8 punten 
 1Sa dbl 3sa = to play 
 1Sa dbl 2Sa=good bad sans verplicht tot 3 5-11 punten 6+ kaart  
 1Sa dbl 3/ = MF 6+ 

  
1Sa    2   Dubbel is info, bieden to play  
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5 Opening op 2 niveau 
 

5.1 2 opening kan betekenen 
 1) Zwakke / minimaal een 5/4 of 4/5 of 4/4/4/1 of 4/4/5/0 (GEEN 4/4/3/2) 
 2) SA 22/23  
 3) SA 26/27 
 4) Mancheforcing 1 of 2 kleuren, behalve   
 
 Na 2 sa Niemeijer. Na 3 sa Stayman alleen hoge kleuren en jacoby. Na Sta of Jac is kleur 1ste controle en 4 sa azen vragen  
 
 Notitie  
 2 2  = relay, geen voorkeur in / 
 
    2/= zwak  
    2 sa/3sa = 22/23 of 26/27 
    3= mancheforcing met eenzijdige klaveren kaart of daarnaast  5+ en 5+ krt major 
     3= verplichte relay vraagt naar major (weigering relay 3/ = goede zeskaart 10+) 
      3/ = 5+ krt major 
      3sa = eenzijdige klaveren kaart (10 – 11 slagen !!) 
      4 =7+ en minimaal 1 of 2 kleur(en) lek 
      4x= 7+ en controle (11 – 12 slagen) 
    3 =5+/5+ major 
     3 = transfer   zeer zwak tot slem 
     3 = transfer  zeer zwak tot slem 
     3sa = MISFIT GEEN DRIEKAART MAJOR MEE, GEEN SLEMINTRESSE !! 
    3 = 6+ eenzijdige harten kaart 
    3 = 6+ eenzijdige schoppen kaart 
    4 = 5+/5+ met betere hartens 
    4 = 5+/5+ met betere schoppens 
 
 
 
   
 
  

Samenvatting sterke 1 of 2 kleurenspel via 2 
2 alleen met / 
Geen  
Eenzijdige // 
Of alleen met beide majors, dus zonder  

Note:  (kl.slem en Gr.slem) 
5 harde losers    7% en 1% = 8% 
4 harde losers    12% en 6% = 18% 
4 harde losers met renonce 25% en 21% = 46% 
3 harde loser   34% en 22% = 56% 
 
Open een 5 loserhand op 1 niveau, daarna 4 niveau. 
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5.2 2 opening kan betekenen 
 1) Multi  zwak met majors of een sterk 1 kleurenspel met  
 2) Mancheforcing  en/of  een kleur er naast, minimaal 5+  
 3) SA 24/25  
 4) SA 28/29 
 
 Na 2 sa Niemeijer  
 Na 3 sa Stayman  
 
 2 2 = relay Openaar 
     Pas of  2 = zwak zeskaart (rest evenals hieronder) 
 
 2 2 = hartens mee, inviterend 
     Pas = zwak zeskaart  
     2 sa/3sa = 24/25 of 28+ 
     3= MF eenzijdige lengte ruiten of 5+ krt ruiten en een 5+ krt major 
       3= verplichte relay vraagt (Weigering relay 3/ =goede zeskaart 10+) 
        3/ = 5+ krt major  
        3sa = eenzijdige ruitenkaart (10 – 11 slagen !!)  
       4 =7+ en minimaal 1 of 2 kleur(en) lek 
        4x= 7+ en controle (11 – 12 slagen) 
     4 = Sterk 2 kleurenspel met   en  6/5/2 of 6/6/1 of 7/5/0 
     4 = Zwakke 2 in    
 
 2 2sa  = forcing, vraagt om meer informatie 
    3 : zwakke zwakke 2 
    3 : zwakke zwakke 2 
    3 : sterke zwakke 2 
    3 : sterke zwakke 2 

Let op! Na een2 sans is verder gaan dan de 2 sans bieder 100% slemgoing. 
Notities 

 4441 open sans 
 5440 verkopen als 5/5 
 7411 verkopen als 1 kleur. 4 krt M 1 niveau! 
 
   

Samenvatting sterke 1 of 2 kleurenspel via 2 
2 met alle kleuren 
Alleen eenzijdige  
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5.3 Multi met tussenbieden tegenpartij 
 biedverloop  
 wij zij wij zij   
 2 dbl ??   
 pas   = 6 krt ruitens 
 Redoublet = 1 van de 3 overgebleven kleuren, 6 krt niet mf.  
 2 = relay  
 2 = sterk inviterend voor , zoals normaal. 
 2sa = forcing vraagt om info, fit in beide hoge kleuren, inviterend voor de manche. 
 3 en 4 = converterend en storend. 
  
 wij zij wij zij 
 2 pas 2 3/ 
 pas =zwakke twee in  
 3 = sterke zwakke 2 in   (normaal) *  
 3 = sterke zwakke 2 in   (normaal) * 

 Indien verantwoord gezien de kwetsbaarheid icm punten 
 
 wij zij wij zij 
 2 3/ ?? 
 pas = weinig punten, weinig  en  
 doublet = straf 
 
 wij zij wij zij 
 2 pas 2sa 3/ 
 pas =zwak in de andere kleur 
 doublet = kleur van de bieder (straf) 
 
 

5.4 2 SA 
 Balanced 20-21 punten 
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5.5 Niemeijer 
 
 2sa 3 vraagt hoge kleuren etc.   
  
 2sa 3 
 3 = Weigering transfer sterke 5 krt , weinig hartens <3.  
 Antwoorden na 3    3sa = voldoende punten voor de manche, geen 3 krt . 
    4 = herhaalde transfer, minimaal 6 kaart. 
    4 = een controle, sleminteresse. 
 
 2sa 3 Weigering transfer, weinig schoppens 
 3sa  sterk en 2 krt   
  4 herhaalde transfer minimaal een 6 kaart 
      
 2sa 3  = sleminvite voor  
 3 sa   = geen fit 
   
 4 stelt troefkleur vast daarna controles 
 
      
 2sa 3sa  = sleminvite voor   Ax of Hx is fit 
 pas   = geen fit 
 4 controle en akkoord met  daarna controles 
 
 2sa 4 = 5+ krt en 5+ krt   betere hartens 
  4 = 5+ krt en 5+ krt   betere schoppens 
 
 LET OP ! 
 Na 2sa - 3 - x - 4/  = sleminteresse in lage kleur. (3 klaveren hoge kleuren?????) 
 Antwoord in major is akkoord en controle. Antwoord 4sa = geen interesse, last train. 

Als partner toch antwoord is het reguliere antwoord op azen vragen, op naar slem, waarschijnlijk sans, maar als p nog een keer de kleur voorstelt 
dmv 6m, een dichte 6+ kaart en ongebalanceerd en geen verdere controles Antwoord na 4 houden we 4 over. Betekenis = controle 
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5.6 2 /  Muiderberg variant 5 kaart hoog en 4+ kaart laag, 4-9 punten 
  
 Antwoorden: 
 2 sa vraagt naar partners lage kleur, kan ook sterk zijn ! 
 3 of 4  /  preëmptief, dit doe je alleen als een manche verwacht bij de tegenpartij.  
 bv 2 - 3 maximaal 10 punten en 2 - 4 maximaal 5 punten. 
 Na 2 sa, antwoordt partner een lage kleur. Als je door biedt is het mancheforcing. 
 Het bod is eerste of tweede controle, kan dus vanaf een renonce! 
 Ga niet te snel voorbij 3 sa 
 
 Elk ander afwijkend bod is een 6 kaart en minimaal.  
 voorbeeld 
 2 3 = 6 krt  non-forcing 
 2 2 = 6 krt  non-forcing 
 Let op verdeling en op kwetsbaar en niet kwetsbaar. 

 

5.7 3 sa opening 
 
 3 sa = dichte zevenkaart met 1 opvang 
 Antwoorden na 3 sa 
 4 = spelen  of  
 4 = sleminteresse 
 
 4 of 4 is singelton in die kleur 
 4 sa = singleton in de andere 
 5 = 2227 
 5 = 2272 
 

5.8 3x opening 
 Vanaf 6+ krt.  
 Als oppies doubleren is 3 sans een bod met enige stoppers en steun in p kleur. 
 

5.9 4x opening  
 Vanaf 7+ krt 
 Liefst geen 4 major openingen, als je het wilt, dan zoiets, anders 1  
 Zonder azen en een slechte harten kaart 
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6 Verdedigingen na 1♣ (Dutch doubleton) en 1 & 2 sans 
 

6.1 Multi Defence na 1 SA (14/18) of 2 SA (19/22) 
dbl: klaveren of ruiten en harten  
2♣: ruiten of harten en schoppen 
2♦: harten of schoppen en klaveren 
2♥: schoppen of klaveren en ruiten 
2♠: schoppen en ruiten 
2SA: harten en klaveren 

6.2 Multi Defence na een zwakke 1 SA (9-13)  
dbl: normale opening 
Zie rest 5.1 

6.3 Tegenpartij opent op een conventionele 1♣, Multi Defence 
 Dbl: lengte  of beide kleuren daarboven 4+/4+ 
 1 lengte  of beide kleuren daarboven 4+/4+ 
 1 lengte  of beide kleuren daarboven 4+/4+ 
 1 lengte  of beide kleuren daarboven 4+/4+ 
 1 sans 4+en4+ of 4+en4+ ** 

 
En ook dit TP   P    TP   P 
  1♣   dbl  iets  iets 
  …   1Sa = 14-17 
 

 En ook dit TP   P    TP   P 
  1♣   dbl  iets  1Sa = 10-13  Reactie na p 1 sa 10-13 2 = 14+ elke verdeling mogelijk. Bijna MF 
 

**  Normaal is het verplicht om 2 te zeggen, maar stel je hebt een singleton , dan wil je niet dat er gepast gaat worden. We spreken nu af dat 2 is een 
singleton  betekent en dat je minimaal een 3+/3+ in de majors hebt. 2 is beide hoge kleuren 4+/4+ pas of correct. Nu kan partner een prachtige 6 
kaart ergens in hebben. Let wel, er is links al geopend, dus een manche is ver weg.  Nu gaat alle mooie 6+ kaarten via 2 sans, P verplicht 3 , 3x eind. Na 
1 sans is 3x echt en sterk en bijna MF dus sterk inviterend Rest bied maar direct wat je denkt te maken. 

 
 
TP   P    TP   P   TP   P    TP   P    
1♣   1sa pas 2sa  1♣   1sa pas 3♣///   
Pas  3♣  pas  pas/3//  TO PLAY  Sterk inviterend 
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6.4 Tegenpartij opent op een natuurlijke 1♣, 
 Sinds 1 september 2015 mag dan niet meer. We spreken nu af dan we het volgende spelen.  

 Dbl is lengte ruiten of een normaal doublet 

 1 lengte   
 1 lengte   
 1 lengte  en  4+/4+ (let op, bij een 5/5 hebben we ook Ghestem) 
 1 sa = raptor ! 

 Weigeren is minder dan 3 krt mee.  
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7 Raptor  
 Alleen in tweede hand en met exact een 4 krt hoog en 5+ laag  (8-13 pnt) 
 Tegenpartij opent en partner biedt 1sa 
 1  1sa  Een onbekende 4 kaart hoog  of  en een 5+ kaart  
 1  1sa Een onbekende 4 kaart hoog  of  en een 5+ kaart  
 1  1sa Een 4 kaart  en een 5+ kaart  of  
 1  1sa Een 4 kaart  en een 5+ kaart  of  
  
 
 1 1sa vervolg van p:  1 1sa vervolg van p: 
 2 13+ met major of singleton  2 to play 
 2 to play   2 13+ met major of singleton  
 2 pass or correct  2 pass or correct 
 2 Stevige zeskaart  2 Stevige zeskaart 
 2sa 15+   2sa 15+     Na 2 sa 15+ 
 
 1 1sa   1 1sa 
 2 pass or correct  2 pass or correct 
 2 13+ met 4+ krt   2 13+ met 4+ krt  

2 To play   2 To play 
  
 1 1sa p 2 12+ met major of singleton 
 p 2 p  2sa Fit in harten (Rondeforcing) 
  3 singleton en max 
  3 singleton en max 
  3 en minimum 8/9/10 pnt (partner mag er op passen) 
  3sa maximaal en een 5/4/2/2   
   
  Mooie 11 en 12/13 is max, rest is min. 

8/9/10 en een lelijke 11 is dus minimaal. 

 
 
 
 
  

  

Idem als 
na 1 kl 

Samenvatting antwoorden na 1  of  
Cue minor: singleton minor of 12+ met major  
2 : pass or correct 
2 : AHVxxx of AHBTxx 
2 sa is 15+ 
 
Samenvatting antwoorden na  of  
2 : pass or correct 
2 : 13+ plus fit major 
Major bieden is to play 
2 sa is 15+ 
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8  Speciale antwoorden na opening tegenpartij 
 

8.1 Ghestem Modified 
 Na opening tegenpartij 
 2 SA belooft de twee laagste        
 Zie schema 
 Cue-bod belooft de twee uiterste kleuren. 
 Sterkte is afhankelijk van kwetsbaarheid.  
 Wij kwetsbaar vanaf 12 t/m 19 punten 
 Wij niet kwetsbaar vanaf 5 t/m 19 punten 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Tegenpartij opent een hoge kleur, sprongbod in die kleur. 
 zij  wij zij wij  
 1  3   
 Vraagt om dekking. (Aanwezig 3 sa bieden)  Partner heeft 8 slagen in een lage kleur. 
 Als partner geen dekking heeft 4 bieden. (en ook geen manche ziet zitten) 
 Overige biedingen zijn stevige controles dus:  4 en 4 controle met sleminteresse. 
 3 = stevige dekking in , maar niet in  
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8.3 SA vierde hand 
 zij  wij zij wij  
 1  pas pas 1 sa 10-13/14 punten 
     dbl daarna 1sa = 14/15 t/m 17 punten 
     dbl daarna 2sa = 18/19 punten        
     dbl daarna 3sa = 20/21 punten   
 
     2 Gesthem uiterste kleuren * 
     2sa Gesthem laagste kleuren * 
     3 Gesthem hoogste kleuren * 
     *Let wel dat het een MF hand moet zijn. Vooral zij niet en wij wel kwetsbaar.
   
  Dbl kort in , waarschijnlijk 4 krt , na p bod bieden is sterk 17+  



  

DSBS versie 3.0 

43
 

9 Competitief bieden 
  

9.1 Dubbel op een splinter van tegenpartij betekent 
minimaal 5 krt en verdeling geschikt om uit te nemen 

9.2 Cuebod  
 zij  wij zij wij betekenis 
 1  1 pas 2 3+ krt  9+ punten 
 Vraagt de kracht op volgbod partner. Doe dit standaard. P volgt op een 4 kaartje om in sans de uitkomst aan te geven. Spring dan niet naar 3 met 

10/11 punten of wat dan ook. Een doublet en je hebt een nul te pakken. Leer je aan om alles via een cue op te vragen. 
  

9.3 Good-Bad-Sans  
 (2 sans is conventioneel, de oude 2 sans bestaat niet meer na een volgbod oppies) 

 Hier enkele situaties eerst voor de openaar. Even een opmerking, we trekken ons zo min mogelijk aan dat oppies hebben geboden. 
 

Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 pas 2 2 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 (pas/3/3) 
??    3 = good, sterk invite voor 4, 3 of pas afwijzen 

 
Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 pas 1 2 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 (pas/3/3) 
??    3 = good, sterk invite voor 4, 3 of pas afwijzen 

 
Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 1 2/2  

(CE-drury) 
2 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 (pas/3/3) Je hebt nu 

maximaal 13 pnt 
??    3 = good, sterk invite voor 4, 3 of pas afwijzen 

 
Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 2 (zwak) Pas (0-8 pnt) 

of strafpas 
Pas 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 (pas/3/3) Je bent nu 

minimaal (0-5) 
doublet Pas ??  3 = good 5+ (6-8 pnt) in de aangegeven range good 
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Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 1 Dbl (switch) 2 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 

 

??    3= good 14+ invite voor een manche met  
geschikte krt verdeling zie voorbeeld 

 

Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 1 Pas 2 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen, verplicht tot 3 

Pas Pas ??   
 

Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 1 Dbl 2 * 2 sa = bad, je wilt iets op 3 niv spelen 

2sa * Pas 3** Pas ** verplicht 
3 Pas Pas Pas  

 

Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 1 Dbl 2 * 3 = good, sterk inviterend 

3* Pas Pas ** 
4*** 

 ** voorbeeld pas hand 

    *** voorbeeld 4 hand 

 

 Nog een uitgebreid overzicht van allerlei mogelijke biedingen en betekenissen  
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Zij Wij Zij Wij Betekenissen ?? 
1 1 2 ?? Dbl = beide lage kleuren (tolerantie voor  2+) 

    2Sa GB verplicht tot 3 klaveren (pas/3/(3 invite 10/11)) 
    2 = constructief 5/9 3+ 
    3 = 0/5 3+ (let op je kaartverdeling, geen 3/3/3/4 
    3 Positief 10+ 
    3 sa = to play 
    4 controle 
    4 = azen buiten harten 
    4 = to play 

 

Zij Wij Zij Wij Betekenissen ?? 
1 pas 2 ?? Dbl = overige kleuren 

    2Sa GB verplicht tot 3 klaveren, ik wil iets op 3 niv spelen 
    3 /Redelijk sterk 14-17 pnt, goede 5 krt of 6+ 
    3 = bijna MF, P als je maar iets hebt, bied 4 
    3sa = to play, waarschijnlijk gebaseerd op een lange minor 

 

Wij Zij Wij Zij Betekenissen ?? 
1 2 ??  2Sa GB verplicht tot 3 klaveren (pas/3/(3 invite 10/11)) 

 Zwak of   3 = 0/5 3+ (let op je kaartverdeling, geen 3/3/3/4 
 sterk   3/ Positief 10+ 
    3 sa = to play 
    4/ controle 
    4 = to play 
    4 = azen buiten schoppen 
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10 Doubletten 
 

10.1 Negatief doublet tot 4 
 

10.2 Supportdoublet  
 Let komt, komt na 1 klaveren zelden voor omdat openaar met zijn antwoord op T-walsh zijn steun verteld. 
 

10.3 Na een doublet 
 zij  wij zij wij  
 1  dbl pas 1 
 2  dbl pas 2 
  
 2 kan nog steeds 0 punten en een 3 krt zijn. 
 

10.4 Strafpas 
 wij  zij wij zij  
 1 2 pas* pas *kan strafpas zijn. 
 dbl      
 

10.5 Redoublet 
 wij  zij wij zij  
 1 pas 3 dbl (straf of uitkomst) 
 Redbl =  Aas of renonce  
 3 sa = to play geen sterke hartens.      
 

10.6 Bij uitnemen doublet op 6 nivo. 
 wij  zij wij zij  
 3 3 6 3 Of gelijk soortige biedingen waaruit blijkt dat wij zwak zijn. 
 Dbl = 1 aas, waarschijnlijk harten aas, heb je een slag, passen. Heb je dat niet naar 7. 
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10.7 Wanneer is een doublet 100% straf. 
 wij  zij wij zij  
 1 1 pas 1 sa 
 2 2 dbl 
     
 wij  zij wij zij  
 1 pas 1 2 
 pas pas 2 pas 
 pas 3 3 4 
 dbl 
 
 wij zij wij zij  
 1 2 pas 2 
 2 2 dbl 
 
 wij zij wij zij  
 1 2 pas pas 
 2 3 dbl pas 
 3 
 Stelregel, eerst passen en oppies bieden 2de keer hun kleur is dbl 99% straf.  
 Exceptionele handjes buiten beschouwing gelaten als je een 7600 hebt, dan bied je wel. 
 

 wij zij wij zij  
 1sa 2x dbl  
  
 Laten we afspreken dat dbl is of 13+ of 4+ krt tegen of met een singleton ergens.  
 Bieden is echt, NF 
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10.8 Wanneer is het een voorstel tot straf. 
 wij  zij wij zij  
 1  pas 1* 2 
 dbl 

Doublet betekent hier, ik heb een 14+, jij hebt 6 – 11 en ik kon er ook 10 hebben. Vraag is dus “hebben wij de meerderheid van de punten en 
hebben wij azen en heren?” Stel regel is in deze, als ik nog niet mijn kracht heb kunnen aangeven is het altijd een voorstel tot. Vooral in deze 
situatie, omdat jij ook nog de hoge kleuren hebt ontkent. Zelfde situatie is als zij bijvoorbeeld 2 bieden. 
 
Ook hier geldt heb je een 1255, dan kunnen we beter 3 klaveren spelen. Behalve met   A,AVB, xxxxx, xxxxx   Dan heb je in eens veel slagen in de 
hoge kleuren. Met xxx, Hxx, VBx, xxxx  via 2 sans in 3 klav eindigen. 
 

 
 wij  zij wij zij  
 1  3 pas pas 
 dbl 
 

Dit kan een beschermend doublet zijn geweest of 99% straf. Als je een 0 punten hebt zou ik weglopen als dat kan, anders passen.  Stelregel 1 slag 
mee, dus een heer of een aas passen??   

 
   1 sa 
 2  dbl 
 
 
3 
/ Positief 10+  
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11 Verdedigingen tegen 
  

11.1 Verdediging tegen de multi 
 Na 2 2/ en 3/ =  is een stevig volgbod. Niet kwetsbaar vanaf 12 punten. 
  2sa  =  ik wil op 3 nivo spelen en niets anders, P verplicht 3 deelscore gevecht, daarna volgt het bod. <12 pnt. Waarschijnlijk een 

6 kaart. 
  doublet = 14+ punten 
  3sa = Om te spelen. 
  4/ = Om te spelen. 
 
 Heropeningdoublet 
 zij  wij zij wij  
 2  pas 2/ pas 
 Pas  dbl = heropeningsdoublet vanaf 10 pnt 
 Redenen: 
 P kan met strafpas zitten. 
 P kan met veel pnt zitten, maar geen zinnig bod hebben. 
 Tip: doe het wel met controles. VB zijn niet veel waard als P met een straf pas zit. 
  
 

11.2 Verdediging tegen preëmptief bieden op 4-niveau 
 
 Na bv : Tegenstander 3, partner pas, tegenstander 4  
  
 Dan betekent  doublet :  optioneel voor straf en sleminteresse. 
   4 sa : vraagt beste kleur partner, geen sleminteresse.  
   kleur noemen : echt, om te spelen. 
 
   Na 4 sa = 5 sa is slem voor de lage kleuren. (+ stop) 
 
 Na doublet  4 sa : sleminteresse + controle geboden kleur (aas of heer) 
   kleur noemen : geen sleminteresse, niet tegenspelen. 
   5 sa : geen duidelijke kleur, sleminteresse en geen stop !! 
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11.3 Verdediging na 3 sa tegenpartij 
 4 = Beide hoge kleuren voorkeur harten of gelijk aan schoppen 
 4 = Beide hoge kleuren voorkeur schoppen 
 dbl  = straf en sterk 
  4/ = to play 
 Let op ook 1 sa pas 3 sa = etc. 
  

11.4 Verdediging tegen Ghestem  
 Doublet = 1 van de twee kleuren "tegen" 
 

11.5 Verdediging na 3x opening 
 TP = 3x dbl 12+ je kunt alle kleuren aan. Na partner x = kleur sterk 
 TP = 3x volgbod = slagen potentieel, sterkte afhankelijk van kwetsbaarheid 8+ 
 TP = 3x 3 sa = to play 13+ sterkte afhankelijk van kwetsbaarheid en kaartverdeling 
 TP = 3x pas = niks of wachten op een doublet bij partner 
 TP = 3 4 = / (hetzelfde als bij ) 

 
11.6 Muiderberg opening 
 zij  2de hand  
 2  2 = een volgbieding, sterke afhankelijk van kwetsbaarheid.  
   Dbl = 4+ krt schoppen 12+, sterkte afhankelijk van kwetsbaarheid. 
   2sa = Een 14-17 sans, sterke afhankelijk van kwetsbaarheid. Met een stop! 
   3/ = 12+, sterkte afhankelijk van kwetsbaarheid. 
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12 Op weg naar slem 
  

12.1 Azen vragen 
 Na sprong, troefkleur staat vast 
 na 4sa 1 of 4 / 0 of 3 / 2 of 5 / 2 met troefvrouw 
 6 in een kleur RENONCE en een oneven aantal keycards 
 5 sa renonce en een even aantal keycards 
 

12.2 Exclusion Blackwood 
 Na antwoord hoeveel keycards, vraag je opvolgend naar troefvrouw. 
 
 bv  4sa 5 (Klaveren is als troefkleur vastgesteld) 
  5 = vragen naar troefvrouw 
 antw 5 = troefvrouw +  heer 
  5sa = troefvrouw met 0,2 of 3 heren (buiten troefheer) 
  6 = geen troefvrouw 
  6 = troefvrouw +  heer 
  6 = troefvrouw +  heer 
 

12.3 Dipo Ripo 
 4Sa      tussenbod tegenpartij of dbl     
 Na bod      Na doublet  
 Doublet = 1 of 4     redoublet = 1 of 4 
 Pas = 0 of 3     Pas = 0 of 3 
 Opvolgend bod buiten troefkleur 2, daarna 2 +Q  etc 
 
 

12.4 Exclusion plus ook na Kickback Zero 
 Antwoorden na p een fit aangeeft en een renonce in de geboden kleur 
 1ste bod 1 of 4 
 2de bod 0 of 3  
 3de bod 2 
 4de bod 2 + Q 
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12.5 Notities 
 1  3sa     1 5 Vraagt azen buiten  
 4 4   1 4 Renonce  ik heb steun nodig voor 6/7  
 5 Vraagt azen buiten  
 Antwoorden hetzelfde als 4 sans 
 Na  azen vragen is 5 sa een stop bod to play. 
 
 1 2   1 2   
 2 5 Vraagt azen buiten   5 Vraagt azen buiten  
 

12.6 Heren vragen 
 
 Antwoorden 0/1/2/3 
 

12.7 Specifieke heer vragen op 6 niveau 
 Na bijvoorbeeld 
 1  2 
 3 4sa 
 5 5 
 5sa 6  
 Zoiets vraagt specifiek naar harten heer voor 7. Let wel op dat je soms naar een heer kunt vragen, maar dat je een kleur onder vastgestelde 

troefkleur moet bieden. Bijvoorbeeld als ruiten troef is en tijdens de bieding wil je harten heer weten, dat doe je dan via 6. Door het biedverloop 
goed door te laten dringen kom je er wel op. 

 
12.8 Sprong na 4 sans betekent: Dit alleen na Majors 
 
 6 in een kleur RENONCE en een oneven aantal keycards 

5 sa renonce en een even aantal keycards 
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13 Uitkomsten en tegenspelen 
  

13.1 Uitkomsten 
 
 Troefcontract 
 1ste, 3de en 5de.  
 
 Sa-contract 
 1ste, 3de en 5de. 
 

13.1 Verder voorspelen 
 Aas/vrouw vraagt aan of af. Aan = oneven. Af = even; 
 Laag = laagst overgebleven kleur, hoog = hoogst overgebleven kleur. 
 Heer vraagt distributie, laag = even, hoog = oneven. 

Bij de eerste kaart weet je direct of het even of oneven is. Dit is vooral in sa situaties erg belangrijk. Voordeel veel sneller info. 
 
Bij niet bekennen van een kleur die de partner voorspeelt. 
Oneven = aanmoedigen 
Even laag = laagst overgebleven kleur 
Even hoog = hoogst overgebleven kleur 

 
 Hoogste van een binnen serie 
 Bij niet bekennen = lavinthal 
 Als doorspelen geen zin heeft of slag ligt aan tegenpartij = lavinthal 

Plaatje weggooien = serie die direct daar onder ligt. BV VB109. Opletten bij de eerste keer minimaal nog 3 aaneengesloten bewaren.  
 
 Partner1  Partner2 
 B1073 V92 
 B voorspelen oneven is aan. Even = af met sein mogelijkheden. 
 
 
 Als partner uitkomt en op tafel wordt de slag genomen ook lavinthal. 
 Als TP van tafel afspeelt distributie.  
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14 Statistische kaartverdelingen 
 

Stel je hebt samen 9 kaarten van een kleur, zonder dat je iets weet, zijn dit de statische kansberekeningen.  
(50/40/10) Wen je zelf aan dit door te nemen. 
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14.1 Statistieken na een muiderberg en multi 
   

West heeft een muiderberg geopend.  
Dan krijg je de volgende berekening  

West heeft een Multi geopend.  
Dan krijg je de volgende berekening  
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14.2 Statistieken kleurlengte 
Je hebt 12,5% op een 5 kaart.  
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 36%  kans hebt op een singleton of renonce? 
 5%  kans hebt op een renonce? 
 31%  kans hebt op een singleton? 
 <1%  kans hebt op een 8+kaart? 
 3,5%  kans hebt op een 7-kaart? 
 16%  kans hebt op een 6-kaart? 
 44%  kans hebt op een 5-kaart? 
 35% kans hebt op een 4-kaart? 

14.1 geinige feitjes 
 
Wist jij dat jij …. 

0,0000000002% hebt op een 13-kaart  

 
 
 

 

 

 

  

  

 
 

 14% kans hebt op 6 punten of minder? 
 33% kans hebt op 6 tot 9 punten? 
 33% kans hebt op 10 tot 13 punten? 
 16% kans hebt op 14 tot 17 punten? 
 4% kans hebt op 18 punten of meer? 

 8 punter 8,9% 11 punter 8,9% 14 punter 5,7% 
 9 punter 9,4% 12 punter 8,0% 15 punter 4,4% 
 10 punter 9,4% 13 punter 6,9% 16 punter 4,4% 


