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Bridge Conventie  Tegenstanders verstoren onze 1 SA opening

Verder bieden na verstoring van onze 1
SA opening.

Met mijn partner heb ik een uiterst effectieve
conventie afgesproken, die erop uit is de 1 SA
opening van de tegenstanders te verstoren.

Denk niet van "dat komt bij ons niet voor", vele
"aggressief" biedende tegenstanders Dont'en
er al op los vanaf zo'n acht punten.

Deze conventie heet DONT (Disturb
Opponents No Trump) en scoort alleen al
omdat de tegenstanders in zeker 80% van de
gevallen geen afspraken hebben (of over de
afspraken van mening verschillen) over het
verdere biedverloop na een verstoring.

Het komt dus vaker voor als u denkt, met
stijgende tendens !!

Welke afspraken je met je partner hanteert
maakt niet zoveel uit, maar zorg dat je het er
samen over eens bent en consequent toepast.

Hieronder het overzicht van afspraken dat ik
met mijn partner speel. Het aantal keren dat
de verstorende tegenstanders 500 of nog
minder mogen noteren is redelijk frequent.
Ten eerste moeten we onderscheid maken
tussen drie vormen van verstoring :

Ze doubleren 1 SA
Hierdoor laten we ons niet storen, Stayman en Jacoby blijven onverminderd van kracht ! (we doen
dus net alsof we het doublet niet gezien hebben). Daarbij maakt het niet uit of het doublet kracht
belooft of een conventionele betekenis heeft.

Ze geven een reëel volgbod op 2niveau
Stayman en Jacoby vervallen en iedere geboden kleur is reëel.
Een bod op 2niveau (kleur) belooft een vijfkaart met maximaal 7 punten.
Een bod op 3 niveau (kleur) belooft een goede vijf of zeskaart met 8 / 9 punten en is
inviterend, maar niet forcing.
Een bod in de kleur van de tegenstander (cue) is absoluut mancheforcing en vraag om een
stop in de cuekleur. Partner biedt 3SA met een stop of verzint iets anders als hij geen stop
heeft.
Het bod van 2SA (8  9 punten) en 3SA (10  14 punten) is standaard ACOL en belooft als
extra een stop in de kleur van de tegenstander.
IEDER DOUBLET IS VOOR STRAF !!
Dit bod geeft aan dat we het merendeel van de punten hebben (dus tenminste 6 punten mee
op een 1SA opening) en met de troef lekker tegenzitten en is een serieus voorstel om de
tegenstanders gedoubleerd down te spelen. Echter partner is niet verplicht om het doublet in
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te laten, hij mag er voor kiezen 2SA te bieden als naar zijn verwachting het contract niet
voldoende down gaat. (Afhankelijk van de kwetsbaarheid)

Ze geven een conventioneel volgbod op 2niveau
Stayman en Jacoby vervallen en iedere geboden kleur is reëel.
Een bod op 2niveau belooft een vijfkaart met maximaal 7 punten.
Een bod op 3 niveau belooft een goede vijf of zeskaart met 8 / 9 punten en is inviterend,
maar niet forcing. Partner mag alleen de manche bieden met een maximum.
Een bod in de kleur van de tegenstander (cue) is nu REEEL !!
DOUBLET IS VOOR DE UITKOMST !! en vertelt partner dat het waarschijnlijk is dat de
tegenstanders zullen spelen.
Het bod van 2SA (8  9 punten) en 3SA (10  14 punten) is standaard ACOL.
Omdat we tegen de verschillende typen van verstoringen anders verdedigen is het van
levensbelang om goed na te gaan wat het bod van de tegenstanders betekent en dit ook in alle
gevallen te vragen !!
We mogen er niet automatisch van uit gaan, dat wanneer ze het bod niet alerteren het dus een
echte kleur betekent. ALTIJD VRAGEN !!!
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