Volgbod in volgorde van belangrijkheid
1. 1 SA

=

2. Sprongvolgbod

(pas op met volgbod als je kwetsbaar bent)

15-17pnt en SA verdeling en een dekking in de geopende kleur
=

13-15 pnt en min. een goede 6-kaart

Dubbele sprong is preëmtief: goede 7-kaart en max 7-10 pnt 6 á 7 slagen
Met een goede 8-kaart mag je op 4-niveau bieden.
3. volgbod

=

5-kaart (op 1 niveau 4/5 slagen (8-15pnt) en op 2 niveau 5/6 slagen (10-15pnt)
Niet kwetsbaar: 8-15 pnt Kwetsbaar: 10-15 pnt (slagen belangrijker dan punten)

4. Informatiedoublet:
Dit betekent: of : Opening met 13-15 pnt. + min. 3 kaarten in de niet geboden kleuren
(en liefst een 4- kaart in een hoge kleur)
of : vanaf 16 pnt (de eis van min. 3-kaart in ongeboden kleur komt te vervallen)
of : de tegenpartij opent met 1 SA en jij hebt dat ook
Opmerking: Als we sterk zijn in de openingskleur kunnen we i.p.v. doublet, ook passen (achter de heg liggen)
5. Pas
Reacties op een volgbod van de tegenpartij:
• Indien we niet gehinderd zijn doen we gewoon ons bijbod (nieuwe kleur = 5+ -kaart)
• Worden we wel gehinderd dan beloofd zo’n bijbod 8-11 pnt en een 5-kaart
• DBL na 1 SA volgbod betekend voor straf en 9+ pnt. Een nieuwe kleur na 1 SA is niet forcing (6-8 pnt)
• RDBL na informatie DBL: toont sterk spel: 9+ punten met geen eigen kleur
Antwoorden op een volgbod:
Met 3 kaart fit:
7-10 pnt verhogen (met weinig punten niet te snel verhogen, partner heeft max. 15 punten)
11-12 pnt verhogen met sprong
Met 2 kaart fit:
10-12 pnt: 1 SA
Zonder fit:
onder de 10 pnt passen,
Met 10+ pnt en een 5+kaart mag je een andere kleur bieden.
Na een volgbod op 2 niveau alleen bij bieden als je 10+ pnt hebt.

Antwoorden op een Informatiedoublet:
• Als de tegenpartij geen tussenbod heeft gedaan moet je je langste kleur bieden
(M.b.t. de keuze van de kleur: Hoge 4-krt heeft altijd voorrang boven lage kleuren en als je een 5-krt Ha of Sch hebt,
weet je dat de fit hebt en mag je gaan herwaarderen.)
 0-8 pnt zonder sprong 9-11 pnt met sprong
 Met SA verdeling: 6-9 pnt 1SA 10-11 pnt 2SA 12-15 of meer pnt 3 SA
 12-15 pnt. dubbele sprong of b.v. met 5-kaart Ha of Sch meteen de manche
 12+ pnt een bod in de kleur van de tegenpartij is manchforcing
• Als je alleen een vierkaart hebt in de kleur van de tegenpartij is de bieding als volgt:
 0-5 Pnt: Je beste 3-krt noemen, je moet bieden, passen mag niet.
 6-9 Pnt: 1 SA ( ook als de tegenpartij een tussenbod heeft gedaan)
 10-11 pnt: 2 SA ( ook als de tegenpartij een tussenbod heeft gedaan)
 12 of meer: 3 SA ( ook als de tegenpartij een tussenbod heeft gedaan)
• Als de tegenpartij wel een tussenbod heeft gedaan dan
 0-8 pnt passen
 9-11 pnt kleur bieden zonder sprong
 12 of meer bieden met sprong.
• Antwoorden met dezelfde kleur als de openaar ( b.v. 1♦– dbl – pas - 2 ♦)
Dit betekend: partner ik ben sterk genoeg 12+ pnt., voor de manche, maar weet niet welke.
Bied je beste kleur, of Sa met dekking in openingskleur.
Herbieding (na informatiedoublet)
• Als je de manche niet kunt halen zo snel mogelijk passen
• Als je 16-19 pnt hebt en een 5-kaart mag je in een afwijkende kleur antwoorden of partners kleur (vrijwillig) verhogen
• of met 18-19 pnt en Sa verdeling 1Sa (met 15 t/m 17 pnt had je al een 1 sa volgbod)
• Steun je de kleur van partner dan heb je 15-17 pnt. nodig en met sprong =18-19 pnt
Doublet:
Elk doublet op een deelscore, als partner nog niets anders heeft geboden dan pas is informatief (uitzondering na 1SA=straf)
Elk ander doublet is voor straf.
Een redoublet na een informatiedoublet betekent:
9+ pnt (is meerderheid in punten samen) en interesse in gedoubleerd tegenspelen.

