
coCa: comfy canapé

coCa is een verdediging na een 1SA opening. Het doel van coCa is om zo veel mogelijk
tweekleurenspellen (zowel 5-5 alf 5-4) te kunnen bieden na hun 1SA. Deze versie van coCa is
overgenomen uit de IMP van September 2006. De opzet is dat met het eerste bod tenminste
één ankerkleur in de hoge kleuren wordt vastgelegd. Het basis schema:

dbl vierkaart ♠ met daarnaast een langere kleur of een zeskaart ♠
2♣ vierkaart ♥ met daarnaast een langere kleur of een zeskaart ♥
2♦ driekleurenspel met precies en 4-4 in de MA

2♥ vijfkaart ♥ en een lage kleur
2♠ vijfkaart ♠ en een lage kleur

De antwoorden zijn grotendeels natuurlijk of converteerbaar naar de lange kleur van de
coCa-bieder:

(1SA) - dbl - (pas/rdbl ) - ?? :

pas : hand geeschikt om te verdedigen, ontkent ♠. Na rdbl ,: hand met lange eigen
kleur, verplicht tot 2♣

2♣/♦/♥ : converteerbaar, ontkent ♠ fit

2♠ : fit in ♠

(1SA) - 2♣ - (pas/rdbl ) - ?? :

pas : lange ♣

rdbl : verplicht tot 2♦ relay; lange ♦, of lange ♠ met ♥ tolerantie

2♥ : fit in ♥

2♠ : natuurlijk, lange ♠, NF

(1SA) - 2♦ - (pas/rdbl ) - ?? :

pas : lange ♦, kort in beide MA

2♥/♠ : voorkeur

2SA : vraagt naar MI

(1SA) - 2♥/♠ - (pas/rdbl ) - ?? : volgt de normale aanpak zoals in MultiLandy

Merk op dat het schema in eerste plaats destructief is; m.u.v. het 2♥/♠ bod zijn geen stan-
daard manieren beschikbaar om naar de tweede kleur / kracht te vragen. Indien gewenst
kan afgesproken worden dat na een coCa dbl of ene coCa 2♣ het 2SA bod inviterend is voor
de MA en biedingen op 3-niveau een eigen 5+ kaart met een opening beloven.
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