
Namen

Basissysteem: Biedermeijer® Groen
toegestane afwijkingen standaardsysteem aankruisen 

Openingen

13+ pt, vierkrt 
■■ 12+ pt, vierkrt 

13+ pt, vierkrt 
■■ 12+ pt, vierkrt 

13+ pt, vierkrt 
■■ 12+ pt, vierkrt 

15 t/m 17 pt
vijfkrt �/~ mogelijk:
■■ Ja ■■ Nee

1|

1�

1�

1~

1SA

Antwoorden

2| 6-9 pt, 1SA 8-9 pt
2SA 10-11 pt evenwichtig
2�/�/~ manchef. zeskaart

2� 6-9 pt, 1SA 6-9 pt
2SA 10-11 pt evenwichtig
2�/~/3| manchef. zeskaart

2�/~ 6-9 pt, 1SA 6-9 pt
2SA 10-11 pt evenwichtig
3�/~ inviterend 10-11 pt
2~/3|/� mancheforcing

2| Stayman 
2�/� Jacoby
■■ 2�/�/~ om te spelen
3|/�:.................................
3�/~:.................................

Uitkomsten
Troef: ■■ 4e van boven ■■  kleintje plaatje
SA: ■■ 4e van boven ■■  kleintje plaatje

Tegen SA omcirkelen, tegen troef onderstrepen:
AH Vxx HB10x xx
AHx 109x H109x xxx
HVx 10xx Hxxx xxxx
VBx Bxxx Hxxxx xxxxx
B10x

Signaleren
Voorspelen partner: hoog-laag aansignaal
Voorspelen leider: hoog-laag even aantal
Bij niet bekennen: laag is afsignaal

Bijzondere signalen
Lavinthal ■■ Ja ■■ Nee
(kleurpreferentiesignaal: tegen troef vraagt hoge kaart om
hoogst overgebleven kleur, lage om laagst overgebleven kleur)

Biedermeijer® Groen is ontwikkeld door de NBB. 

Nadruk verboden

Overige openingen
3/4 in een kleur en 5|/�preëmptief 

Openingen

mancheforcing, 23+SA

semiforcing �
(acht speelslagen)

semiforcing �
(acht speelslagen)
semiforcing ~
(acht speelslagen)

20-22 pt evenwichtig

2|

2�

2�

2~

2SA

Antwoorden

2�afwachtbod
2�/~,3 |/�goede kleur

2SA afwachtbod
2�/~,3|goede kleur

2SA afwachtbod
2~,3|/�goede kleur
steunen op driehoogte forcing

3|Stayman
3�/� Jacoby
■■3�/�/~forcing

Biedermeijer®Groen is ontwikkeld door de NBB. 

Nadruk verboden

Na tussenbiedingen tegenpartij
●Na doublet is 1-in-een-nieuwe-kleur forcing:  ■■Ja■■Nee
●Na doublet is 2-in-een-nieuwe-kleur forcing:  ■■Ja■■Nee
●Na volgbod is antwoord op tweeniveau boven partners kleur:

■■ forcing, minstens 10 pt■■ 8-11 pt, vijfkaart 

Volgbiedingen na opening tegenpartij
●Sprongvolgbiedingen: opening en goede zeskaart
●1SA-volgbod 2e hand: 15-18 pt, antwoorden als na 

1SA-opening. 4e hand: 10-14 pt, antwoorden natuurlijk.
●Na preëmptieve opening: informatiedoublet t/m …

Overige conventies
●Vierde kleur forcing: ■■Ja■■Nee
●Negatief doublet t/m …:■■Ja■■Nee
●Reverse-biedingen:■■Ja■■Nee

Slemconventies
Blackwood (4SA) Antw: 5|:0, 5�:1, 5�: 2, enz.
Controlebiedingen:  ■■Nee■■Alleen 1e contr.■■Gemengd

Biedermeijer®Groen is ontwikkeld door de NBB. 

Nadruk verboden


