
Openingen

• Openingen op 1-niveau vanaf +/- 11 hcp, regel van 20. Stijl: aggressief.

• 1♣/1♦: best of minors. Inverted minors (10+)

• 1♥/1♠: 5+ kaart.
• steunen: 6-9 hcp
• 2SA: 10/11 hcp of 16+ met fit
• 3SA: 12-14/15 hcp met fit, no-splinter

• 1SA: 15-17 hcp, SA verdeling (5 kaart hoog en 6 kaart laag zijn toegestaan).
• Puppet Stayman
• Jacobi (2♠ voor beide lage kleuren)
• Kleur op 3-niveau: MF

• 2♣: 23+ hcp of zwakke 2 in ♦ of semi-forcing ♥/♠.
• nieuwe kleur: 5+ kaart met 15+ hcp
• SA: 15+ hcp met SA verdeling

• 2♦: multi, inclusief SA met 20-22 hcp
• 2♥/♠, 3♥/♠: converteerbaar
• 2SA: manche-interesse ♥/♠

• 2♥/♠: muiderberg
• steunen: preëmptief
• 2SA: minor suit ask, MF
• 3♣: converteerbaar
• 3♦: invite

• 2SA: unusual met 5/5 in ♣/♦(6-10 of 16+ hcp)
• 3/4♣/♦: to play
• 3SA: to play
• 3♥/♠: 5 kaart, MF

• Opening op 3-niveau: preëmptief

• Gambling 3SA

• Namyats: 4♣/♦: sterke 8 kaart ♥/♠, 4♥/♠: zwakke 8 kaart ♥/♠

Slemconventies

• Gemengde controles

• Blackwood RKC 1430 (1/4, 0/3, 2/5 zonder Q, 2/5 met Q) opvolgend bod vraagt naar
troef Q + aantal heren (geen Q, 0/4, 1, 2, 3)

• DOPI/ROPI



Na tussenbieden tegenpartij

• Na SA opening: Lebensohl

Volgbieding na opening tegenpartij

• Na kleur: in principe een 5+ kaart. Stijl: aggressief

• Weak jumps

• X : informatief, kort in geboden kleur(en) of 16+ hcp

• 1SA: Raptor (4 kaart MA, 5 kaart MI)

• Ghestem

• Na 1SA: DONT

Overige conventies & afspraken

• Cuebid = 10+ hcp met fit voor kleur van partner

• Vierde kleur

• Check-back Stayman

• Teruggekaatst doublet, Negatief doublet, Uitkomst doublet

• Wereldconventie

Uitkomst & signaleren

• Uitkomst: 1-3-5 of hoogste van een honneur-serie
Ace asks atttude, King asks count

• Signaleren:
• voorspelen leider: upside-down count
• voorspelen partner: upside-down attitude
• niet bekennen: lavinthal


