Reglement Biedsystemen
voor competitiewedstrijden in de afdeling

Liga 2
Goedgekeurd door de Tornooicommissie en de
Commissie Wedstrijdleiders in vergadering van 20 juli 2010
Zijn toegelaten in Liga 2:
1. Biedsysteem: enkel een Groen of Blauw systeem is toegelaten
2. Conventies: alle conventies zijn toegestaan behalve de Bruine
3. Alle speelconventies behalve de Sluiersignalen

Definities
1. Biedsystemen
Met "Biedsysteem" wordt de basismethode bedoeld, namelijk in essentie de betekenis van
de openingen op niveau 1 en het eerste antwoord op deze openingen. De systemen zijn
verdeeld in 4 categorieën.

1.1. Groene Systemen (toegelaten)
De Standaard Natuurlijke Biedsystemen van België (SNBB), namelijk Majeurs van vijf en Basis
Acol (opleidingsysteem Acol VBL), voor wat betreft de openingen op niveau van 1, met
uitzondering van de opening van 1ZT, die natuurlijk moet zijn, met een marge van hoogstens 2
honneurpunten, vallende tussen 12 en 18 honneurpunten.

1.2. Blauwe Systemen (toegelaten)
De Sterke 1 of Sterke 1 systemen, waarin deze openingen altijd sterk zijn, op voorwaarde dat
de rest van de methode natuurlijk is.

1.3. Rode Systemen (niet toegelaten)
Alle andere artificiële systemen, met uitzondering van de Gele. Bijvoorbeeld: systemen waar de
opening 1
ofwel een sterke hand belooft, ofwel een regelmatige hand in een bepaalde
puntenzone, ofwel een hand op basis van klaveren; systemen waarbij de betekenis van de
opening varieert in functie van de positie of van de kwetsbaarheid behalve voor wat betreft de
zonder troef openingen.

1.4. Gele Systemen (niet toegelaten)
Voorafgaande bepaling: Regel van 18: de waarden algemeen aanvaard voor een opening op
niveau één zijn zo dat het totaal van de honneurpunten en het aantal kaarten in de langste 2
kleuren gelijk is aan of groter dan 18.
Hoog artificiële systemen (HUM), namelijk systemen die één of meer van de volgende afspraken
bevatten:
a. "Pas" in openingspositie kan gedaan worden met waarden algemeen aanvaard voor een
opening op niveau één in kleur (referentie: Regel van 18).
b. Een opening op niveau van één kan zwakker zijn dan pas.
c. Een opening op niveau van één kan gedaan worden met een hand die niet algemeen aanvaard
wordt voor een opening op niveau één (referentie: Regel van 18).
d. Een opening op niveau van 1 toont ofwel een korte ofwel een lange bekende kleur; ofwel een
lengte in een bekende kleur of lengte in een andere onbekende kleur.

2. Conventies
Hoog Artificiële Conventies = Bruine Conventies (niet toegelaten)
Een conventie is Bruin als ze één of meer van de volgende kenmerken heeft:
a. Elke opening van 2 tot 3 die als enige betekenis, of als één van de mogelijke betekenissen,
een hand toont van minder dan 12 HP EN waarbij in de zwakke variant geen enkele kleur van
minstens 4 kaarten bekend is.
Uitzondering: de opening 2 of 2 , waarbij de enige zwakke variant een zwakke twee met een 6kaart in een ongekende majeur is. ("Multi").
b. Elke tussenbieding na een natuurlijke opening van één in een kleur waarbij geen enkele kleur
van minstens 4 kaarten bekend is.
Uitzondering: een natuurlijk tussenbod in NT.
Verklaringen: voor deze regeling wordt bepaald dat een opening van 1 , welke kan gedaan
worden op een tweekaart in "majeurs van vijf - ruiten van vier" (enkel in geval van 4432 en niet
forcing), een natuurlijke opening is.
Tegen de opening 1♣ in een Blauw systeem en tegen openingen van 1ZT zijn alle conventies niet
Bruin.
c. Elk tussenbod op niveau 2 of 3 dat een zwakke bicolore toont waarvan één der kleuren maar
3 kaarten kan bevatten.
d. Psychische biedingen die systematisch beschermd of verplicht zijn.
e. Geen enkele van de voorgaande beperkingen gelden voor conventionele verdedigingen tegen
sterke artificiële openingen.

Verduidelijking

Het voornaamste deel van Bruine conventies, namelijk punten a. en b., slaat op biedingen die
tegelijk zwak zijn en waarbij geen enkele kleur (4+) bekend is. Als een bieding zwakke en sterke
varianten kan hebben, dan slaat deze bepaling op de zwakke variant. Daarenboven slaat de
bepaling enkel op openingen 2♣-3♠ en op alle tussenbiedingen.
Uitzonderingen worden gemaakt voor de klassieke Multi 2♦ of 2♣ opening, verdediging tegen de
1♣ opening van Sterke Klaveren en tegen alle 1ZT openingen.

3. Sluiersignalen

(niet toegelaten)

Er mogen geen signaleermethoden gebruiken die een boodschap bevat die voor de leider niet te
begrijpen is omdat de sleutel alleen beschikbaar is voor de tegenspelers.
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