Acol geheugensteun –

Bied- en speelregels in één oogopslag

Van Start tot Finish

Punteneisen manchebiedingen

Zwak bijbod en limietantwoord na 1 in kleur en na 1SA

3SA: vanaf ca. 25 punten
4♥/♠: vanaf ca. 25 punten
5♣/♦: vanaf ca. 27 punten

Zwakke bijbiedingen na 1 in kleur
• 1SA		 6-9 pt. zonder troefsteun
• 2 in zelfde kleur		 6-9 pt. met troefsteun (4+kaart)

Minder dan 25 punten samen: blijf in de deelscore
25 of meer punten samen: bied de manche (of een slem)

Idem na 1SA
• pas		 0-8 pt., evenwichtige verdeling
• 2♦/♥/♠		 0-7 pt., zwaktebod, minimaal zeskaart

Uitkomstregels
Signaleren
• Hoogste van een serie
• Aan: partner ga door!
(ook van aas-heer)
We spelen niet onze laagste kaart bij,
• Kleintje belooft plaatje
maar een middenkaart (7, 8 of 9)
• Middenkaart ontkent plaatje • Af: partner stop!
		
We spelen onze laagste kaart bij.
Speeltips
• Van een serie: kom met hoogste uit, speel laagste bij.
• Derde man doet wat hij kan!
• Tweede hand laag, derde hand hoog.
• Door het sterk heen, naar het zwak toe.
• Speel eerst de werkkleur vrij en incasseer dan pas azen
en heren in de zijkleuren

Limietantwoorden na 1 in kleur
• 2SA		 10/11 pt. zonder troefsteun
• 3 in zelfde kleur		 10/11 pt. met troefsteun (4+kaart)
Idem na 1SA
• 2SA		 9 pt., evenwichtige verdeling
• 3♣/♦/♥/♠		 8/9 pt., minimaal zeskaart
Op een zwaktebod van 2♦/♥/♠ na 1SA: pas!
Na een limietantwoord: pas met minimum, bied manche met
maximum

Openingsbod van 1 SA en het bijbieden

Openingsbod van 1♣/1♦/1♥/1♠ en het bijbieden

• 15-17 punten
• 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5L-3-3-2 verdeling

• 13/19 punten.
• langste kleur eerst
• met twee of drie vierkaarten laagste kleur eerst

Punten
9+
		
		
0-8
9
10-15
		
		
0-7
8/9

Bijbod
+

A. Met interesse voor een ♥/♠-contract
• 2♣, Stayman9

+/−
−

B. Met SA-verdeling
• pas
• 2SA, limietantwoord, geen vierkaart in ♥/♠
• 3SA, eindbod, geen vierkaart in ♥/♠

−
+/−

C. Zonder SA-verdeling
• 2♦/♥/♠, zwaktebod, minimaal zeskaart
• 3♣/♦/♥/♠, limietantwoorden, minimaal zeskaart

– partner moet passen
+ partner mag niet passen

+/– partner mag passen

Belangrijke herbiedingen
1) West
Oost
1 in kleur
1 in hogere kleur
1 SA
1SA-herbieding: 13/14 punten met SA-verdeling
2) West
Oost
1 in kleur
2 in nieuwe kleur zonder sprong
2 SA
2SA-herbieding: 13/14 punten met SA-verdeling
3) West		Oost
1 in kleur		
1 in hogere kleur of 1SA
2 SA
2SA-herbieding: sterker dan 2), 18 punten met SA-verdeling
4) West
Oost
1 ♦
1♥
2♥
2♥-herbieding: steun partners kleur met een vierkaart
5) West
Oost
1♦
1♠
2♣
2♣-herbieding: bied zo mogelijk je tweede kleur (vierkaart)

Punten		Bijbod
0-5

pas

			
6-9 +/10/11 +/-

A. Met troefsteun (ten minste een vierkaart)
• 2 in openingskleur (zwak bijbod)
• 3 in openingskleur (limietantwoord)

			
6-27 +
10-27 +
13-27 ++
			

B. Zonder troefsteun
• 1 in nieuwe kleur (1-over-1 antwoord)
• 2 in nieuwe kleur (2-over-1 antwoord)
• sprongbod in nieuwe kleur, sterke kleur,
6+ kaart

			
6-9
+/			
10/11		
			

C. Anders dan A. of B.
• 1 SA (zwak bijbod), geen biedbare 4+kaart op
1-niveau
• 2 SA (limiet), evenwichtig, dekking in overige
kleuren

– partner moet passen
+/– partner mag passen
+ partner mag niet passen, het bijbod is forcing
++ het wordt manche of slem, het bijbod is mancheforcing
Stayman en Blackwood
De Staymanconventie
Openaar

Bijbieder

1 SA

2♣ Stayman, 9+ punten

2 ♦:
2 ♥:
2 ♠:

geen vierkaart in harten of schoppen
vierkaart in harten, mogelijk ook in schoppen
vierkaart in schoppen

Blackwood (azen vragen)
Elk 4SA-bod vraagt partners azen; de antwoorden zijn:
• 5♣: 0 of 4 azen		
• 5♦: 1 aas
• 5♥: 2 azen 		
• 5♠: 3 azen
Vraag alleen naar azen als:
• de speelkleur vaststaat
• klein slem redelijk zeker is

Acol geheugensteun –

Bied- en speelregels in één oogopslag

Openingsbod van 2 SA

Openingsbod van 2 in kleur en het bijbieden en het
preëmptief openingsbod

• 20-22 punten met SA-verdeling
Punten 		

Bijbod

			
4+
+
			

A. Met interesse voor een harten‑ of
schoppencontract
• 3♣, Stayman

			
0-4		
5-11
−

B. Met SA‑verdeling
• pas
• 3 SA, eindbod, geen vierkaart in ♥/♠

			
4-20
++

C. Zonder SA‑verdeling
• 3♦/3♥/3♠, ten minste vijfkaart, forcing

Het openingsbod van 2♣
• mancheforcing in een kleur of
• SA‑verdeling met 23 punten of meer
Punten

Bijbod

0-9
+
8+
++
		
10+
++
		

• 2♦, afwachtbod
• 2♥/2♠/3♣/3♦, goede kleur met 2/3
tophonneurs, 5+kaart
• 2 SA, evenwichtige verdeling, 10+
punten

Het openingsbod van 2♦/♥/♠
• sterk, 8 à 9 speelslagen
Punten

Volgbod en informatiedoublet
Het volgbod
• Een volgbod in een kleur op 1-niveau belooft 4 à 5 speelslagen.
• Een volgbod in een kleur op 2-niveau belooft 5 à 6 speelslagen.
• Een volgbod van 1SA belooft 15-17 punten en dekking in kleur
tegenpartij.
• Een sprongvolgbod in een kleur belooft openingskracht en een
zeskaart.
Het informatiedoublet
• openingskracht, 13 of meer punten
• kort in openingskleur
• geen uitgesproken eigen kleur
Op een informatiedoublet mag niet worden gepast!
Die biedplicht vervalt als rechtertegenstander na partners
informatiedoublet een bod doet.
Score voor overslagen en downslagen
Niet kwetsbaar

Van Start tot Finish

Kwetsbaar

Overslagen
• ♣/♦: 20 per stuk		
• ♥/♠/SA: 30 per stuk
• gedoubleerd: 100 per stuk*
• geredoubleerd: 200 per stuk*

• 20 per stuk
• 30 per stuk
• 200 per stuk
• 400 per stuk

* ongeacht speelsoort
Downslagen
• ongedoubleerd: 50 per stuk
• gedoubleerd: de eerste 100, de tweede en
derde 200 en vanaf de vierde 300 per stuk
• geredoubleerd de eerste 200, de tweede en
derde 400 en vanaf de vierde 600 per stuk

Bridg e

• 100 per stuk
• de eerste 200 en
elke volgende 300
• de eerste 400 en
elke volgende 600

Bijbod

+
• 2 SA, afwachtbod
8+
++
• bod in eigen kleur, goede kleur met
		
twee tophonneurs, 5+kaart
++
• enkele verhoging openingskleur,
		
positief met sleminteresse
		
• manche in openingskleur: vrij zwak,
		
geen sleminteresse
Het preëmptieve openingsbod vanaf 3♣
• zwak, tot maximaal 10/11 punten
• minimaal een zevenkaart
• 2 of 3 speelslagen ‘te kort’

