Uitkomen
Kleintje belooft plaatje
Hoogste van een (interne) serie

Naam: pupil1
NBBnr.:

Uitkomstprincipes

Naam: pupil2
NBBnr.:

Tegen SA onderstrepen,
tegen troef vet (indien afwijkend)
AH
Vxx
HB10x
xx
AHx
109x
H109x
xxx
HVx
10xx
Hxxx
xxxx
VBx
Bxxx
Hxxxx
xxxxx
B10x

Signaleren
Voorspelen partner: laag is aan
Voorspelen leider: laag-hoog is even
Niet bekennen: laag is aan

Pupillensysteemkaart

Basissysteem: 5-kaart hoog
Openingen

Antwoorden

1: 12-19, 2+krt

2 6-9, 5+, 3 10-11, 5+
Sprong nieuwe kleur = 12+ 6+kaart
2 6-9, 3 10-11
2over1 10+
2 6-9; 2SA: 10+ met fit, 3 zwak
2over1 10+
2 6-9; 2SA: 10+ met fit, 3 zwak
2over1 10+

1: 12-19, 4+krt
1: 12-19, 5+krt
1: 12-19, 5+krt

1SA: 15-17

2: Stayman
2/ transfer;
2SA: inviterend

Na tussenbieden van de tegenpartij

Openingen

Antwoorden

2:

sterk

2: afwachten
rest: echt, goede kleur

Kleur met sprong: zwak
Negatief doublet, nieuw kleur is forcing (10+ op 2niveau)

2:

zwakke twee

2SA: vraagbod
nieuwe kleur nf

Volgbiedingen

2/: zwakke twee

2SA: vraagbod
nieuwe kleur nf

2SA:

3 stayman
3/ transfer
3SA om te spelen

20-22

3, 4 en 5///: preëmptief

Zonder sprong: 5+ krt, 8-16
Sprongbod: zwak, 6+ krt
1SA: SA-verdeling 15-17, verder bieden als na 1SAopening
Na 1SA: Landy (2 beide hoge kleuren), rest echt

Slemconventies
4SA: RKC 5: 1 of 4; 5: 0 of 3;
5: 2; 5: 2 met troefvrouw
Gemengde controles

Overige conventies
e

Negatief doublet, 4 kleur

Uitleg bij de pupillensysteemkaart
Waarom een pupillensysteem?
Pupillen door heel Nederland leren bridgen. Niet iedereen zal dit op dezelfde manier leren. Sommigen gebruiken
de jeugdbridgemethode van de NBB of een andere methode, anderen leren het spel al spelenderwijs thuis of op
de bridgeclub. Het is wel handig als pupillen min of meer hetzelfde basissysteem spelen. Zo kunnen pupillen
makkelijk een keer met iemand anders spelen. Ook is het handig om te weten welke conventies en afspraken
handig zijn om te spelen.
Basissysteem 5-kaart hoog
In het begin van het bieden zal vrijwel altijd begonnen worden met alles 4-kaart, van onderaf bieden. Dit
biedprincipe blijft ook bestaan, maar het spelen van 5-kaart hoog sluit aan op de gangbare aanpak van veel paren.
De 1♣-opening wordt vanaf een dubbelton, maar kan slechts minder dan een 4-kaart zijn met 4=4=3=2, 4=3=3=3
of 3=4=3=3 –verdeling. Het spelen van 5-kaart hoog heeft voornamelijk een voordeel in het competitieve bieden
(dus als er tussengeboden wordt), omdat er sneller gesteund kan worden in een hoge kleur, namelijk al met een
3-kaart steun.
Maar er zit ook een constructief voordeel bij. 2 voorbeeldhanden om dit te illustreren:
Voorbeeld 1
Noord
♠AV872
♥84
♦AH4
♣973

Zuid
♠H93
♥B32
♦V872
♣B64

Na 1♠ - pas – 1SA – pas kan Noord nu niet meer zijn 5-kaart vertellen. 2♠ herbieden belooft er immers 6 en een
nieuwe kleur bieden is minstens 5-4. Zuid kan niet direct steunen als 1♠ slechts een 4-kaart belooft. De
tegenpartij raapt een aantal harten- en klaverenslagen op en 1SA gaat down, met 2♠ makkelijk gemaakt.
Voorbeeld 2
Noord
♠A73
♥AVB87
♦B62
♣B5

Zuid
♠HV62
♥H63
♦873
♣987

Zelfde verhaal hier. Na 1♥ - pas – 1♠ - pas kan Noord wederom zijn 5e hartenkaart niet vertellen. Zuid kan
wederom niet steunen op slechts een 3-kaart. 1SA gaat down, met 2♥ eenvoudig gehaald.
Steunbiedingen
In een hoge kleur zijn steunbiedingen met sprong zwak. Na 1-hoog kan met 10+ punten en fit met 2SA worden
begonnen (klassiek 1-hoog – 3-hoog als 10-11 spelen mag ook nog). Na 1-laag spelen we nog geen inverted minor:
2-laag belooft nog gewoon 6-9, 3-laag 10-11 punten. Steunen in klaveren is wel minstens een 5-kaart, anders
wordt 1SA, 2SA of 3SA geboden (met 3=3=3=4-verdeling)
Wanneer de tegenpartij tussenbiedt is een steun met sprong altijd zwak. Met 10+ punten wordt begonnen met
het cuebid – de kleur van de tegenpartij of nog steeds 2SA.

Dus:
Noord Oost
1♥
1♠

1♥

DBL

Zuid West
2♠ = 10+ punten met fit
3♥ = zwak, met 4+♥
2SA = 10+ punten met fit
3♥ = zwak, met 4+♥

Sprongbiedingen
Sprongbiedingen zijn alleen sterk op partners opening, zonder tussenbieden. In alle andere gevallen – dus
wanneer beide partijen meebieden – zijn sprongbiedingen zwak.
Dus:
Noord Oost
1♣
pas

Zuid West
2♠ = sterk, goede 6+kaart met opening

1♣

DBL

2♠ = zwak, 3-6 punten met 6+kaart. Met 7+ punten wordt met 1♠ begonnen, forcing.

1♣

1♦

2♠ = zwak, 3-6 punten met 6+kaart. Met 7+ punten wordt met 1♠ begonnen, forcing.

1♣

DBL

pas

2♠ = inviterend, er moet immers vanaf 0 punten worden bijgeboden

1♣

DBL

1♥

2♠ = inviterend, omdat 1♠ hier niet-forcing is
(voorbeeldhand 2♠-bod: ♠ V B 9 8 2 ♥ A 3 ♦ 7 2 ♣ B 10 7 4)

Ook de 2-openingen zijn zwak. Het liefst zwakke-twee. Door zwakke-twee te spelen zal de nadruk liggen op
kaartwaardering – wanneer wel of niet ermee openen – boven conventioneel bieden en onthouden wat je
belooft, zoals bij Multi en Muiderberg. Multi en Muiderberg zijn eigenlijk al heel erg ingewikkelde conventies voor
beginnende spelers. Wie deze conventies speelt is veelal meer bezig met het juist toepassen van het rijtje – wat
geef ik aan? – dan met kaartwaardering. Een natuurlijke zwakke-2 past veel meer bij de tactiek van storen en/of
een goede uitnemer vinden.
1SA-opening
1SA is 15-17. Ga nog niet experimenteren met zwakke sansen en dergelijke. Houd 15-17 aan. Zo blijft het bieden
simpel als er niet 1SA wordt geopend. Een goedkope SA-herbieding is dan 12-14, een SA-herbieding met sprong
belooft 18-19.
In de 1SA-opening mag een 5-kaart hoog zitten, evenals een 6-kaart laag (geschikt voor SA) en zelfs een 5-4
verdeling kan, zeker als er een lastige herbieding ontstaat op partners antwoord op een 1-in-een-kleur-opening.
Bijvoorbeeld:
♠H5
♥A983
♦AV
♣V8762
Dit is een prima 1SA-opening. 1♣ openen zorgt ervoor dat je na een 1♠-antwoord geen geschikte herbieding hebt.
1SA herbieden liegt niet alleen de verdeling, maar ook de punten. 2♥ herbieden belooft een betere kaart,

(goede)16+ punten. 2♣ herbieden op een zwakke 5-kaart zal ook niet altijd goed uitpakken. Dan is 1SA openen de
beste omschrijving.
We spelen na 1SA voorlopig alleen Stayman en Jacoby. Nog niets voor de lage kleuren dus. In een vast partnership
mag je hier wel afspraken over maken.
Als de tegenpartij tussenbiedt spelen we nog niet standaard een variant van Lebensohl, Rubensohl of TransferLebensohl. In een vast partnership mag dit wel.
Na een 1SA-opening en een tussenbod is een negatief doublet ook nog steeds nuttig.
2SA-opening
Op de 2SA-opening spelen we simpele Stayman. 2SA-3SA is echt.
Wie al Niemeijer wil spelen, mag dat doen. Spreek dan ook goed af of 2SA-3SA nog echt is of 5♠-4♥.
Als zij tussenbieden
Negatief doublet, dat wil zeggen dat doublet een 4-kaart ongeboden hoge kleur belooft.
Speciaal:
1♣-1♦-doublet 4-4 hoog. Met slechts 1 hoge kleur wordt begonnen met 1♥/♠, forcing 4+kaart
1♣/♦ - 1♥ - doublet = 4-kaart ♠. 1♠ bieden is 5+♠ en forcing (va. 6 punten)
Het bieden van een nieuwe kleur is forcing (6+pt. op 1-niveau, 10+ pt. op 2-niveau)
Een sprongbod is zwak. Steunen met sprong is zwak.
De kleur van de tegenpartij bieden (cuebid) belooft fit en is inviterend of beter
Volgbiedingen
Sprongvolgbiedingen zijn zwak en beloven een 6-kaart.
Een volgbod op 1-niveau is vanaf een goede kleur met weinig punten tot een punt of 16. Met sterkere handen
wordt eerst Doublet gezegd. Een volgbod op 2-niveau is gezond (openingswaarden met een goede 5-kaart of iets
minder met een 6-kaart).
Een 1SA-volgbod is hetzelfde als 1SA-opening. Ook het vervolg is hetzelfde (dus Stayman en Jacoby).
Houd wel rekening met de kwaliteit van je stop en of je slagen kunt maken (zeker bij minimum).
Na hun 1SA-opening spelen we 2♣ voor beide hoge kleuren, minstens 5-4 (2♦ vraagt naar de langste). De overige
biedingen zijn natuurlijk. DBL is straf, eigen SA-opening of sterk met een kleur. Vaak past partner hierop. Een kleur
bieden na DBL is echt en zwak.
RKC Blackwood
In aansluiting op de gewoontes in topbridgeland spelen we 4SA als RKC Blackwood, waarbij troefheer dus als 5e
Aas meetelt. De antwoorden zijn 5♣ 1 of 4, 5♦ 0 of 3, 5♥ 2 (of 5) zonder troefvrouw, 5♠ 2 + troefvrouw.
Gemengde controlebiedingen. Dat betekent dat een controle mag worden geboden met een Aas, Heer, singleton
of renonce.
Overige conventies
4e kleur, voor het gemak MF; 1♣ - 1♦ // 1♥ - 1♠ = echt, 4+kaart; 1♣ - 1♦ // 1♥ - 2♠ = 4e kleur, MF

Uitkomsten en signalen
De uitkomsten zijn nog standaard, met kleintje-plaatje en hoog van series en binnenseries. Van slechte kleuren
wordt in principe met de op een na hoogste kaart gestart.
We signaleren laag = aan (en even), dit is tegenwoordig standaard.

Conventies die wel op de Aspirantensysteemkaart staan, maar niet op de Pupillensysteemkaart
(deze conventies mogen wat mij betreft wel gespeeld worden in een vast partnership en zijn goed om toe te
voegen als je door wilt groeien naar de aspirantentraining)
Inverted minors
Antwoorden op 1SA met lage kleur(en)
Checkback Stayman
Niemeijer (ipv Stayman) na de 2SA-opening
Michaels Cuebid en Unusual SA-volgbod
Conventies die op zich nuttig zijn, maar die voor pupillen nog niet nodig zijn
(ik raad deze conventies dus voor pupillen af)
Multi
Muiderberg
2X-opening voor beide hoge kleuren
2♣-opening als zwak ♦ of sterk
Bergen Raises
2-over-1 bijbod als MF, al dan niet in combinatie met Forcing 1SA-antwoord op 1-hoog opening
Lebensohl / Rubensohl / Transfer-Lebensohl als zij tussenbieden na onze 1SA-opening
Smolen na 1SA-opening
Dutch Doubleton
Walsh of Transfer-Walsh
Support doublet en redoublet
Gambling 3SA-opening
Speel bovenstaande afspraken alleen met een vaste partner en alleen als je goed hebt doorgesproken waarom je
ze wilt spelen en hoe het vervolg is en of de afspraken veranderen als de tegenpartij meebiedt.
Conventies die we nooit meer spelen
(deze conventies vind ik gewoon slecht en niet nuttig om op constructieve wijze te leren bridgen)
4♣ als Azen vragen
Ghestem
Multi Defense of andere systemen die niet direct de kleur(en) aangeven die je hebt

