
Uitkomsten kleintje-plaatje NBB-lidnr Namen

10372221 Ank Hoogeveen
10372239 Jenny Omvlee

tegen SA en kleur contract: rood
tegen kleur contract: onderstreept indien afwijkend Basissysteem Acol

AH Vxx HB10x xx
AHx 109x H109x xxx Openingen Antwoorden
HVx 10xx Hxxx xxxx vanaf min.
VBx Bxxx Hxxxx xxxxx 1 ♣ 12 pt 2 krt 1♦: > = 0 pt

B10x 11 pt 5 krt
1SA: 6-9 pt

1 ♦ 12 pt 4 krt 2SA: 10-11 pt
11 pt 5 krt 1 in kleur > = 6 pt

Signaleren kleur en SA 2 in kleur > = 10 pt
voorspelen partner hoog = aanmoedigend 1 ♥ 11 pt 5 krt 1 ophogen 6-9 pt
voorspelen leider 2 ophogen 10-11 pt
bij niet bekennen Lavinthal 1 ♠  11 pt 5 krt

2♣: Stayman relay
Bijzondere signalen 2♦♥: Jacoby

1 SA 15 t/m 17 pt 2♠/3♣: lage kleuren
transfer

2SA: 8-9 pt
4SA: kwantitatief

2 ♣

2 ♦

2 ♥♠

2 SA

Volgbiedingen na opening tegenpartij
Na 1 SA : doublet = straf

multi: zwak in H/S 2♥/3♥: pas of corrigeer
of sterk in R/K 2♠: inviterend voor ♥

2SA: vraagbod

8-9 slagen

manche in een kleur 2♥♠: >= 6-krt en 3 pt SA:  dekking in kleur tegenpartij en SA-verdeling
negatief doublet t/m 1♠

> = 23 pt SA  of 2♦:  relay gedwongen op 2-niveau:   > = 5 krt en 8-11 pt

Openingen op 2-niveau Antwoorden Na tussenbiedingen tegenpartij: wijzigingen & conventies

4SA Blackwood (gestroomlijnd) herbieding eigen kleur: > = 6 krt

20 t/m 22 pt

2SA: 0-5 pt                eigen kleur: minimaal 5 krt / speelslagen
bieden > = 6 pt Na kleur opening :doublet = informatief

                         eigen kleur: minimaal 5 krt / speelslagen
Stayman                          jump: opening, goede 5 of 6 krt

(5 krt ♥♠ mogelijk) Jacoby                          dubbele jump: preëmptief
                         1SA: 15-17 pt + dekking kleur tegenpartij

Overige openingen                          unusual SA

3♠♥♦♣: preëmptief 7 krt 7-11 pt

4♠♥♦♣: preëmptief 8 krt 7-11 pt Na preëmptieve opening tegenpartij: doublet = informatief

Overige conventies
Slemconventies herbieding SA:  13/14 of 18/19 pt

3SA: gambling (dichte ♦♣) pas (dekking) of 
4♣ (geen dekking)

tweede kleur met jump: 16-19 pt
4e kleur-conventie: MF / vragen naar dekking


