1

HCP / Lengte

Beschrijving antwoorden en verder bieden

11+ HCP; 3+

1sa (6-9 pnt bal geen 4 kaart hoog);

Na tussenbieden

2sa (10-11 pnt bal geen 4 kaart hoog);

3 (6-9 pnt 5+ kaart  geen 4 kaart hoog);

Na 1 (dbl) spelen we nog
steeds Inverted Minors
– Rdbl (9+ pnt geen lange kleur)

3sa (12-15 pnt bal geen 4 kaart hoog);

4/5 (0-7 pnt (heel) veel 

2 (4+ kaart  10+ pnt Inverted Minors) → NK (14+ pnt waardes MF); 2sa (11-13 pnt bal); 3 (11-13 pnt min onbal); sprong NK (16+ pnt 1/0);
2 (6+ kaart invite) → pas (min); NK (14+ pnt MF 4+kaart);
1

11+ HCP 3+

Zie 1 opening; 2 Inverted Minors

1

10+ HCP 5+

2 (6-9 pnt 3+ kaart );

3 (10-11 pnt 3+ kaart  bal invite);

2sa (18-19 pnt bal);

3x (steun invite terug, mooi (onbal) maximum);

3sa (12-15 pnt 3+ kaart  bal);

na 1 (p) 2

sprong NK (16+ pnt 1/0)

4 (0-6 pnt 5+ kaart  onbal)

2/3 (7-9 pnt 1/0 in geboden kleur 3+ kaart  Mini Splinter) → 3 (10-11 pnt onbal / 10-14 pnt bal);
2sa (MF 3+ kaart ) → 3 (geen min, waardes in kleur);

3sa (18-19 bal)

4 (12+ pnt onbal / 15+ pnt )

3sa (AKQxx(x) in )

3 (minimum);

2: (11-13 pnt echt NF) → pas (min fit); 2 (min 2); 2sa (min geen fit); 3 (min 6 kaart); 2(MF 4e kleur ); 3 (MF fit); 3 (MF 2 met honeur); 3sa (to play); 4 (SI)
2 (11-13 pnt niet biedbaar minimum zonder fit NF) → pas (min 2); 2sa (min geen fit); 3 (min 6 kaart); 2/3(MF echt); 3 (MF 2 met honeur); 3sa (to play); 4 (SI)
2 (14+ pnt MF geen fit)

Na 1 (1x) niet meer:
– dbl take out (kort )
– cue 10+
– 2 3-5  fit
– 3 6-9  fit
– 2NK 7-11 5+ kaart NF
– 3NK 5+ kaart MF
Na 1 (dbl) veranderd er niets
– Rdbl (9+ pnt geen lange kleur)
Na 1 (1x/2x) :
– dbl take out (kort )
– cue 10+
– 2 3-5 fit
– 3 6-9 fit
– 2NK 7-11 5+ kaart NF
– 3NK 5+ kaart MF

2sa (14+ pnt MF niet biedbaar maximum zonder fit) → 3 (6 kaart); 3(echt); 3 (MF 2 met honeur); 3sa (to play);
3 (11-13 met fit) 3 (14+ pnt 6+ kaart )
3 (14+ pnt fit en waardes in geboden kleur)
3sa 18-19 bal
1

10+ HCP 5+

zie 1opening;

1sa

15-17 HCP bal

2 Stayman → 2(geen 4 kaart /) ; 2(4 kaart en/of 4 kaart); 2 (4 kaart );

na 1sa 2 2

2(zwak met  en , pass or correct) ; 2(invite met 5 kaart ); 2sa (invite); 3  (5 en);3(4 5 Smolen);3 (5 4 Smolen); 3sa (to play); 4sa (RKC)
2 (Jacoby transfer naar ); na aanname -> 2(invite 5 4); 2sa (invite 5); 3 (SI 5 kaart); 3(SI 6 kaart); 3(invite 6); 3(SI 5 4); 3sa (pass or correct)
2 (Jacoby transfer naar ); na aanname -> 2sa (invite 5); 3 (SI 5 kaart); 3(SI 6 kaart); 3(SI 5 kaart 4 kaart); 3(invite 6kaart); 3sa (pass or correct)
2 transfer naar ; 2sa (Goede  steun Qx Txx xxxx of beter) / 3 (geen goede steun) → 3  (to play); 3  (SI echt); 3sa (to play); 4 (SI met )
2sa transfer naar ; 3 (Goede  steun Qx Txx xxxx of beter) / 3 (geen goede steun) → 3 (to play); 3 (SI echt); 3sa (to play); 4 (SI met )

2

2

Sterk

2 relay; 2 Goede 5+ met met minimaal 2 top honeurs; 2sa 8+ HCP;

22+ sa / MF

Na 2 2 omschrijft openaar zijn hand → opvolgende bod (vraagt verder); NK (echt en 5+ kaart geen fit); zo goedkoop mogelijk steunen (SI); manche (niet extras)

6-10 6 

2/ (15+ MF tegenover fit of max) → 2sa (min geen fit bal) ; 3 (min geen fit unbal); 3/ (max met fit); 4/ (min met fit);

f

2sa (15+ MF tegenover een maximum) → 3 (geen min, waardes in kleur);

3 (minimum);

3sa (AKQxxx in )

3 (17+ MF) → 3 (geen fit unbal); 3sa (geen fit bal) ; 4 (max met fit); 5 (min met fit);
na 2 3 (17+ MF) → 3 (geen fit unbal); 3sa (geen fit bal) ; 4 (cue max met fit); 4 (min met fit);

2

6-10 6+/

Zie 2 ;

2sa

20-21 bal

2 Stayman; 2 (transfer to ); 3sa (to play); 4 (echt 6+ kaart en SI) ; 4 (to play); 4sa (kwantie)

3x

6-10 7+ kaart

Constructieve preempt

4 /

6-10 8+ kaart

Constructieve preempt

4 /

6-10 8+ kaart

Constructieve preempt

Na 1sa (2x) :
– dbl 8+ punten / take-out
– 2NK 5+ kaart zwak 0+ pnt
– 3NK 5+ kaart MF

Verdedigend en competitief bieden

Systeemkaart APIH Basis 

DEFENSIVE AND COMPETITIVE BIDDING II

Volgbod in directe positie

Volgbod na 1 sa opening

Naam:

Constructieve volgbiedingen.

Dbl; 15+ pnt

Naam:

Qua puntenkracht minimaal tegen een opening aan (8/9+ pnt)

2 Landy en minimaal 5/4 hoe zwakker hoe meer distributie
2 5+ kaart vanaf een ongeveer opening

Volgbieding in sandwich positie

3 zwak 6+ kaart

Algemeen

Dbl; 5 kaart hoogte ongeboden kleur en 4 kaar in de andere kleur /
18+ sans / MF eigen hand
1sa; 4 kaart hoogste ongeboden kleur en 5+ kaar in de andere kleur
2sa; 5 – 5 kaart ongeboden kleuren
Hun kleur.... ECHT!!! 6+ kaart

Sprong volgbiedingen
2 nivo: Zwak 6+ kaart
3 nivo: Zwak 7+ kaart
4 nivo: Zwak 8+ kaart

Cue en 2sa volgbiedingen

Samenvatting
Natuurlijk: 5 kaart hoog, 15-17 sa en zwakke twee's

(Andere) Conventies
4e Kleur MF → in volgorde van belangrijkheid:
– steunen: fit partners kleur
– sans: stop in 4e kleur
– Herhaling 2e kleur of openingskleur met sprong: extra lengte
– herhaling openingskleur: niets extra's te melden
4130 RKC → 5 1/4 keycards; 5 0/3 keycards;
5 2/5 keycards; 5 2/5 keycards met troef Vrouw;
Gestroomlijnd (goedkoopste bod naast troef) naar troefvrouw (zo laag
mogelijk troef bieden zonder vrouw, en slem met vrouw zonder heren. Heb
je wel een heer dan bied je die kleur (of 5sa als die kleur niet te bieden is)
Heb je 2 heren dan bied je de kleur waarin je geen! heer hebt
Gestroomlijnd (één na goedkoopste bod naast troef tenzij de vrouw bekend
is dan het goedkoopste bod) heren vragen.
Check Back Stayman (na 1x 1M 1sa vraagt 2 naar de info over )
Na 1 1 1sa 2 →
2(niets extra's) ; 2(4 kaart ); 2 (3 kaart );
3 (max extra lengte in ); 3(max echt 2245)

Afkortingen
NK: nieuwe kleur

RF: ronde forcing

MF: manche forcing

SI: slem interesse

1/0: singelton / renonce

M: majors ()

Bal : gebalanceerd

Onbal: ongebalanceerd

m: minors ()

Starts / nakomsten:
Kleintje plaatje, hoogste van een serie honneurs, top van niets

Signalen
Na uitkomst Aas of Vrouw: laag is aan hoog is af
Na uitkomst heer: laag is even hoog is oneven
Na niet bekennen: laag is aan hoog is af

1 1 1sa 2 is echt en om te spelen

1sa volgbod in directe positie
goede 15 tot 18 pnt met stop
Antwoorden op (1x) 1Sa (p) zijn hetzelfde als na een 1sa opening
Na (1M) 1sa (p) 2 (p) → 2M is een 5 kaart in de andere hoge kleur

1sa volgbod in 4e positie
11-14 HCP bal met stopper

Doubletten
Doubletten zijn in het algemeen takeout, behalve als partner zijn hand
volledig omschreven heeft zoals bijvoorbeeld na een zwakke 2 opening
Doubletten uit het niets op manche level en daarboven zijn voor straf en
vragen tegen slem naar een speciale start (meestal jou langste kleur voor
een direct introever)

Psychs:
–

