Voorwoord
In het conventieboekje zijn de meest courante conventies opgenomen, het boekje legt geen beperking op om
andere conventies te gebruiken.
Wanneer je op uw systeemkaart een van deze conventies vermeld, zijn er geen verdere verduidelijkingen
nodig.
Speel je een conventie die niet hernomen is in dit boekje dan moet je de conventie aan de tegenspelers
uitleggen door middel van een bijlage aan je systeemkaart.
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Baron over 2ZT.

Na een opening van 2ZT vraagt een bod van 3♣ aan opener om zijn laagste 4-kaart (of langer) te bieden. De
partners kunnen dan verder hun kleuren bieden in opgaande volgorde. Opener antwoordt 3ZT als z'n enige 4kaart klaveren is.

Bergen-verhogingen
Een complex van steunbiedingen na een 1♥ of 1♠ opening die gebaseerd is op een vijfkaart.
3 ♣ toont een vierkaart steun en 7-9 punten
3 ♦ toont een vierkaart steun en 10-11 punten
Directe steunbiedingen zijn preëmptief
Deze aanpak is goed te combineren met de Jacoby-2SA, waarmee een mancheforcing hand met vierkaart steun
aangegeven wordt.
Blackwood
Een bod van 4ZT vraagt aan partner om z'n aantal azen te geven volgens het "trappen" systeem:
5 ♣ : 0 of 4 azen
5 ♦ : 1 aas
5 ♥ : 2 azen
5 ♠ : 3 azen
Spelers mogen op de conventiekaart het verdere biedverloop beschrijven zoals Blackwood - 5ZT for kings.
Na een tussenbod heeft de antwoorder de mogelijkheid om te passen of z'n azen te geven in trappen boven het
tussenbod, zoals:
Z
W
N
O
1♠

pas

3♠

4ZT

5♦

??

4♦

Noord: Pas = 0 azen of geen belangstelling om azen te geven.
Dubbel = straf
5 ♥ = 1 aas
♠ = 2 azen enz.
Andere methodes na een tussenbod zijn beschreven onder de hoofding DEPO en DOPI
4ZT niet-conventioneel: spelers zijn niet verplicht om op hun conventiekaart te specifiëren in welke situaties
de Blackwood conventie niet van toepassing is en een bod van 4ZT niet-conventioneel is.

Brozel
Een tussenbod na een opening van 1ZT beschrijft de volgende drie types van handen:
(1) een lange, onbepaalde kleur
(2) een tweekleurenspel waarvan de beide kleuren bepaald zijn
(3) een driekleurenspel waarvan de drie kleuren bepaald zijn
(1) Na 1ZT toont een dubbel, in tweede of vierde hand, een normaal volgbod met 1 lange (onbekende) kleur.
Als partner niet past voor straf, dan biedt hij 2♣ waarna dubbeler z'n lange kleur biedt.
(2) Een volgbod op 2-niveau toont een tweekleurenspel:
2 ♣ = klaveren en harten
2 ♦ = ruiten en harten
2 ♥ = harten en schoppen
2 ♠ = schoppen en een lage kleur
2ZT = beide lage kleuren
(3) Een volgbod op 3-niveau toont een 4-4-4-1 of een 5-4-4-0, kort in de geboden kleur.
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Capeletti
Een conventionele verdediging na een 1SA opening van de tegenpartij. Kan zowel in de tweede als vierde
hand toegepast worden.
2♣ toont een éénkleurenspel in ruiten, harten of schoppen
2♦ toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) in harten en schoppen
2♥ toont een tweekleurenspel in harten en een lage kleur
2♠ toont een tweekleurenspel in schoppen en een lage kleur
Checkback Sayman
Na een 1SA herbieding van openaar is 2♣ conventioneel en vraagt om extra informatie.
De 2♣ bieder is minstens inviterend en is in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge
kleur.
Dont
Een conventionele verdediging na een 1SA opening van de tegenpartij. Kan zowel in de tweede als vierde
hand toegepast worden.
doublet toont een willekeurig één-kleurenspel
2♣ toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) met klaveren en een hogere kleur
2♦ toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) met ruiten en een hogere kleur
2♥ toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) met harten en schoppen
2♠ toont een éénkleurenspel (zwakker dan via doublet)
Dopi-Ropi
Methode om tussenbieden na azenvragen op te vangen.
Doublet toont 0 of 3 azen
Pas toont 1 of 4 azen
Eerstvolgende bod toont 2 azen
In geval van Roman Keycard Blackwood dient 'azen' vervangen te worden door 'sleutelkaarten'.
3♣ als Niemeijer na 1 SA
Na een 1SA-opening bij partner vraagt 3 ♣ naar vier- of vijfkaarten in de hoge kleuren. Zie het 3♣-bod van het
Niemeijer-complex na 2SA.

Drury
Na 1♥ of 1♠ in de derde of de vierde hand is 2♣ conventioneel en vraagt of openaar een volwaardige opening
heeft. Opener herbiedt 2♦ met minimale of sub-minimale hand; elke andere herbieding van opener toont een
hand met een "gezonde" opening.

Flint
Na een 2SA opening van partner kan antwoorder met een zwak spel en een lange hoge kleur in 3♥ of ♠
eindigen. Het sleutelbod is 3♦ waarna openaar verplicht is 3♥ te bieden.
Antwoorder past nu of biedt 3♠ .
Gambling 3 SA
Een 3SA opening, waarmee een dichte lage kleur vanaf zevenkaart aangegeven wordt. Naast de lage kleur
heeft openaar maximaal een vrouw.
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Gerber
Na een 1SA of 2SA opening vraagt 4♣ naar het aantal azen.
4SA in plaats van 4♣ is in dit geval

Ghestem
Methode om een tweekleurenspel te tonen na een opening van 1 in kleur bij de tegenstanders.
Ghestem wordt niet gebruikt na een sterke, conventionele opening (zoals 1♣ in klaveren squeeze, Brabo of
Precision). Ghestem belooft minstens een 5-5 verdeling.
-sprongbod 2ZT: toont een tweekleurenspel in de laagst overblijvende kleuren
-sprongbod 3♣ : toont de hoogst overblijvende kleuren
-een bod van 2 in de opningskleur: toont de twee uiterste overblijvende kleuren. Voorbeeld:
Noord Oost
1♦
2 ZT = klaveren en harten
3 ♣ = harten en schoppen
2 ♦ = klaveren en schoppen

Inverted minors
Bij de klassieke Inverted minors zijn de steunbiedingen op twee- en drienievau na een opening in een lage
kleur omgedraaid. Dus 1m-2m toont 10-11 punten en 1m-3m toont 6-9 punten (m is ♣ of ♦ ).
Bij de moderne toepassing van deze conventie is het 2m-steunbod onbegrensd, dat wil zeggen 10+ punten in
plaats van 10-11 punten. 1m -2 m toont 10+ punten en FORCING TOT 2 ZT of 3 m

Jacoby-transfer
Na een natuurlijke opening van 1ZT of 2ZT belooft:
-een minimumbod in ruiten: lengte in harten
-een minimumbod in harten: lengte in schoppen.
De conventie vervalt als de speler na de ZT-opener dubbelt of een bod doet.

Jacoby-2SA
Conventioneel 2SA-bijbod na een 1♥ of 1♠ opening. 2SA toont minstens een vierkaart steun en is
mancheforcing. Deze aanpak is goed te combineren met Bergen-verhogingen.

Landy
Conventioneel volgbod na een 1SA opening van de tegenpartij: 2♣ toont lengte in beide hoge kleuren.
Kan zowel in de tweede als vierde hand toegepast worden
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Lebensohl.
Antwoorden na een 1ZT-opening van partner, als er in tweede hand een natuurlijk volgbod kwam op niveau 2,
hebben de volgende betekenis:
-Een bod op 2-niveau in kleur is kompetitief, een bod op 3-niveau is forcing.
-2ZT verplicht opener om 3♣ te bieden. Antwoorder kan dan passen of een minimum bod doen in een andere
kleur wat niet-forcing is. Als hij 3ZT herbiedt, dan belooft antwoorder een stop in de vijandelijke kleur.
-3ZT is natuurlijk maar ontkent een stop in de vijandelijke kleur.
-Cue-bid = Stayman
-Dubbel: belooft de normale waarden voor een natuurlijk bod van 2ZT maar kan ook sterker zijn.

Michaels cue-bid
Een cue-bid in tweede hand op een opening in een lage kleur bij de tegenstander toont een hand die
gelimiteerd is in sterkte met lengte in beide hoge kleuren, minstens een 5-4. Een cue-bid op een opening in een
hoge kleur toont de andere hoge kleur en een niet-gespecifiëerde lage kleur.

Minor Suit Asking
Na het 2♦, 2♥ en 2♠ antwoord op Stayman-2♣ kan antwoorder met sleminteresse in een lage kleur
conventioneel verder bieden met 3♣ of 3♦.
3♣ VRAAGT naar de lage kleuren en is gebaseerd op een hand met een vierkaart in een lage kleur
3♦ TOONT ten minste een vijfkaart in een lage kleur

Muiderbergse twee
Een opening van 2♥ of 2♠ toont een vijfkaart in de geboden kleur en minimaal een vierkaart in een lage kleur.
De kracht ligt tussen de 5 en 10 punten. Antwoorden zijn als volgt:
- Pas: geen interesse in manche of tweede kleur. Kracht ligt tussen 0 en 14 punten.
- 3♦ is limietverhoging en vraagt 4♥/ ♠ te bieden met een maximale hand. Dit bod doe je als je minimaal 3 krt
steun mee hebt in de geboden hoge kleur en 15 a 16 punten.
- 3♣ vraagt te passen met klaver als tweede kleur en 3 ♦ te bieden indien ruiten de tweede kleur is. Geen
interesse in de manche. sterkte tussen 0 en 14 punten.
- 2 SA: sterk en mancheforcing. 17 a 18 +. Vraagt de partner tweede lage kleur te bieden.
Antwoorden zijn als volgt:
3♣ = tweede kleur.
3 ♦ = tweede kleur
3 ♥ = maximum met 5♥/ ♠ en 5 ♣. 9/10 punten
3 ♠ = maximum met 5♥/ ♠ en 5 ♦ 9/10 punten

Multi-Landy
Een conventionele verdediging na een 1SA opening van de tegenpartij. Kan zowel in de tweede als vierde
hand toegepast worden.
2♣ toont een tweekleurenspel (minstens 5-4) met harten en schoppen
2♦ toont een éénkleurenspel in harten of schoppen
2♥ toont een vijfkaart harten en minstens een vierkaart in een lage kleur
2♠ toont een vijfkaart schoppen en minstens een vierkaart in een lage kleur
Het 2♦ volgbod toont sterke gelijkenis met een Multi 2♦ opening, de 2♥ en 2♠ volgbiedingen zijn analoog aan
de Muiderbergse twee.
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Multi 2♦
Een opening van 2♦ toont één van de volgende drie type handen:
(1) zwakke 2 in een hoge kleur (♥ of ♠ )
(2) een normale 2ZT opening
(3) een sterk driekleurenspel.
Antwoorden op de opening Multi 2♦ .
Het eerste antwoord gaat uit van de veronderstelling dat opener een weak-two heeft in een hoge kleur.
- 2 ♥ : antwoorder wil 2♥ spelen
- 2 ♠ : antwoorder wil 2♠ of 3♥ spelen
- 2 ZT: forcing, vraagt opener om z'n hand nader te omschrijven.

Namyats
Een opening van 4 ♣ toont een goede preëmptieve 4 ♥ opening.
Een opening van 4 ♦ toont een goede preëmptieve 4 ♠ opening.

Niemeijer (na 2 SA)
Antwoordencomplex na een 2SA opening.
3 ♣ vraagt naar vier- of vijfkaarten in een hoge kleur
3 ♦ en 3 ♥ zijn Jacoby-transfers
3 SA toont vijf schoppens en vier hartens, 5-7 punten

Ping-pong
Na een 1SA herbieding van openaar is 2 ♣ conventioneel en verplicht openaar tot 2 ♦ .
De 2 ♣ bieder kan vervolgens forcing zijn hoge kleur op twee-nivau herbieden.
Antwoorder is minstens inviterend en is in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge kleur.

Puppet Stayman na 1 SA
Na een opening 1ZT en een antwoord van 2 ♣ Stayman, herbiedt de opener als volgt:
-2 ♥ of 2 ♠ met een 5-kaart in die kleur
-2 ♦ zonder een 5-kaart hoge kleur. Na 2♦ herbiedt antwoorder:
*2 ♥ met een 4-kaart schoppen
*2 ♠ met een 4-kaart harten
*2 ZT met 4-4 in de hoge kleuren en inviterend
*3 ZT met 4-4 in de hoge kleuren maar sterker dan 2ZT.

Roman Blackwood.
Na een bod van 4ZT moet partner antwoorden volgens schema:
5 ♣ = 0 of 3 azen
5 ♦ = 1 of 4 azen
5 ♥ = 2 azen van dezelfde kleur (♦ A + ♥ A of ♣ A + ♠ A)
5 ♠ = 2 azen van dezelfde rang (♣ A + ♦ A of ♥ A + ♠ A)
5 ZT = 2 azen van ongelijke rang en kleur (♣ A + ♥ A of ♦ A + ♠ A)
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Roman Keycard Blackwood
Blackwood-variant, waarbij troefheer als aas geteld wordt. Er zijn zo vijf azen of 'sleutelkaarten'.
Tevens kan troefvrouw aangegeven worden.
5 ♣ = 0 of 3 sleutelkaarten
5 ♦ = 1 of 4 sleutelkaarten
5 ♥ = 2 sleutelkaarten zonder troef-vrouw
5 ♠ = 2 sleutelkaarten MET troef-vrouw

Roudi
Na een 1SA herbieding van openaar is 2 ♣ (vanaf 11 HP) conventioneel en vraagt om extra informatie.
De 2 ♣ bieder is minstens inviterend en is in het algemeen op zoek naar een driekaart steun voor zijn hoge
kleur.
Rubensohl
Methode om na een 1SA opening van partner een volgbod op tweeniveau op te vangen.
Doublet is voor straf
Een kleur op tweeniveau is om te spelen
Vanaf 2SA tot en met 3 ♥ zijn de biedingen transfer, waarbij een transfer naar de volgkleur Staymanachtig is
3 ♠ is mancheforcing zonder vierkaart in een ongeboden hoge kleur en zonder stop in de volgkleur
3SA is mancheforcing zonder vierkaart in een ongeboden hoge kleur, maar toont wel een stop in de
volgkleur

Smolen
1SA - pas - 2 ♣ - pas
2 ♦ - pas. ??
3 ♥ toont nu een mancheforcing hand met vijf schoppens en vier hartens,
3 ♠ toont de omgekeerde verdeling. Smolen is alleen bruikbaar als er niet tussengeboden wordt.
Treedt op na het biedverloop

Splinter bid.
Een dubbele sprong in een nieuwe kleur toont steun voor partners kleur en een 0-kaart of 1-kaart in de
geboden kleur.
Voorbeeld:
Zuid Noord
1♣
1♠
4♦
4♦ toont een 0- of 1-kaart ruiten en sterke steun voor schoppen.

Stayman
Vraagbod naar de hoge kleuren na een 1SA of 2SA opening met 2 ♣ respectievelijk 3 ♣ .
De Stayman-bieder garandeert een vierkaart in een hoge kleur.
Met beide hoge kleuren biedt openaar 2 ♥ respectievelijk 3 ♥.
Texas-tranfers
Na een 1SA of 2SA opening toont 4 ♦ een zeskaart harten en 4 ♥ een zeskaart schoppen.
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Transfer voor de lage kleuren
Na een 1SA opening is 2 ♠ transfer voor klaveren en 2SA transfer voor ruiten. Met het tussenliggende bod
kan openaar aansluiting in de lage kleur aangeven.
Aangezien het 2SA bijbod hierdoor bezet is, gaan evenwichtige invite-handen zonder vierkaart hoog via 2 ♣

Transfers voor de lage kleuren na 2 SA
Na een 2SA opening is 3 ♠ transfer voor klaveren en 4 ♣ transfer voor ruiten.

Truscott.
Partner opent 1 in kleur, tegenstander rechts plaatst een infodubbel. Een bod van 2ZT door partner van de
opener belooft nu een hand waarmee normaal een limietverhoging in de openingskleur op 3-niveau zou zijn
gedaan. Verhogingen van de openingskleur naar 2- of 3-niveau zijn dan zwakker.

T-Walsh
T-Walsh is een (transfer) variant op Walsh. Als je toch niet meer van plan bent de ♦ als kleur te noemen, dan
kun je het 1 ♦ antwoord als transfer voor ♥ spelen, en het 1 ♥ antwoord als transfer voor ♠ .
Het klassieke 1 ♦ antwoord wordt dan gespeeld met 1 ♠ .
Unusual SA
Een sprongbod van 2ZT in tweede hand na een opening van 1 in kleur door de tegenstander toont de laagste
twee ongeboden kleuren. Zo toont 2ZT na een opening van 1♦ een hand met harten en klaveren. In alle andere
situaties toont een bod in ZT, door een speler die logischerwijze geen echte ZT-hand kan hebben, lengte in de
laagste twee ongeboden kleuren.
Vierde kleur conventie
Een bod in de vierde kleur is niet echt, maar conventioneel. Het vraagt nadere informatie, zoals een driekaart
steun of een dekking in de vierde kleur.

Walsh
Na een 1 ♣ opening slaat antwoorder met 6-11 punten de ruitenkleur over en geeft voorrang aan een hoge
kleur (zelfs als de ruitenkleur langer is). Met mancheforcing handen biedt antwoorder wel 'up the line'.
Gevolg is dat openaar na het 1 ♦ antwoord een hoge vierkaart mag verzwijgen als hij evenwichtig is.
Een herbieding in een kleur geeft zo altijd een onevenwichtige hand aan. Na een 1SA herbieding kan er alsnog
een fit in een hoge kleur ontdekt worden, want antwoorder zal doorbieden met 12+ punten.
Wereldconventie
Volgbod op vierniveau na een preëmptieve opening, waarmee een tweekleurenspel aangegeven wordt.
Na 3m: 4m=beide hoge kleuren; 4om=de geboden minor en een major ('om' staat voor 'other minor')
Na 3M: 4m=de geboden minor en de andere major; 4M=beide minors
De Wereldconventie is ook bruikbaar na zwakke twee en Muiderbergse twee.
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Zwakke 2♥ en 2♠
Een 2 ♥ of 2 ♠-opening die gebaseerd is op 6-10 HP en een zeskaart in de geopende kleur
Vanaf 15 HP kan antwoorder met 2SA een nadere omschrijving vragen.
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