Reglement Biedsystemen
voor competitiewedstrijden in de afdeling

Liga 3

Goedgekeurd door de Tornooicommissie en de
Commissie Wedstrijdleiders in vergadering van 20 juli 2010
Zijn toegelaten in Liga 3:
1. Biedsysteem: enkel een Groen of Blauw systeem is toegelaten
2. Conventies: enkel de elementaire conventies zijn toegestaan
3. Alle speelconventies (uitkomsten en signalen) 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
Zijn toegelaten in Liga 3: enkel de conventies die opgenomen zijn in de lijst van “Elementaire
Conventies” (zie volgende pagina’s) en op voorwaarde dat de gebruikte conventies niet afwijken
van de conventies zoals ze omschreven zijn in deze lijst.

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.

Lijst van Elementaire Conventies
Toegelaten in Liga 3
Op de volgende drie pagina’s vindt u deze lijst.
In de rechtse kolom wordt verwezen naar boeken waarin u meer
informatie kunt vinden over de betrokken conventie.

Een korte beschrijving van bijzondere conventies,
kunt u ook vinden in het “Conventieboekje”

…/…

1♣ tot 1ZT:

Alle openingen die vallen binnen een
groen of blauw systeem.

Leer bridge met Berry
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1

De opening 1ZT mag niet variabel zijn.
Altijd sterk, mancheforcing of semimancheforcing

2♣ in groen
systeem

Openingen

Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p, 32

Bieden met Berry deel 3 p. 38

Natuurlijk, 12-16 HCP
Altijd sterk, mancheforcing of semimancheforcing

2♦ in groen
systeem

Leer bridge met Berry deel 3 p, 90

Zwakke 2 in ruiten (6+kaart, 6-10 HCP) of
een sterke hand
zwak met beide majeurs (4+/4+, 6-10
HCP) of een sterke hand

2♣ t/m 2♠ in
blauw systeem

Leer bridge met Berry deel 1 p, 117

Multi*, klassiek (zwakke 2 majeur of met
een tricolore of met een sterke hand)
Multi*, zonder de optie tricolore

Leer bridge met Berry deel 1 p. 117
Leer bridge met Berry deel 3 p. 85
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 45+258
Bieden met Berry deel 3 p. 18
Gids voor biedconventies Fôrch p. 260
Bieden met Berry deel 3 p. 18
Hogerop deel 1 p. 92

* in beide zwakke versies van Multi moet de majeur een 6-kaart zijn en 6-10 HCP
Leer bridge met Berry deel 1 p. 117

2♥/2♠ sterk

sterk en natuurlijk

Leer bridge met Berry deel 3 p. 85
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p.45+258
Hogerop deel 1 p. 87

2♥/2♠ "zwakke
twee"

6-kaart en 6-10 HCP

2♥/ 2♠
Muiderberg

5-kaart met 4+kaart mineur, 6-10 HCP

2ZT

natuurlijk vanaf 19HCP, met
puntenrange max 2HCP, 6-kaarten en
singletons toegestaan

Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 41+264

3♣/3♠
preëmpt

7+kaart, regel van 2 en 3, natuurlijk

3ZT Gambling

Gesloten mineur 7+kaart, geen
topkaarten in andere kleuren

4♣/4♠
preëmpt
4ZT preëmpt
5♣/5♦
preëmpt

Bieden met Berry deel 3 p. 11

Regel van 2 en 3, natuurlijk

Hogerop deel 2 p. 29
Bieden met Berry deel 3 p. 27
Leer bridge met Berry deel 1 p. 119
Leer bridge met Berry deel 3 p. 85
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 32
Leer bridge met Berry deel 2 p. 83
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 37
Hogerop deel 2 p. 14
Leer bridge met Berry deel 2 p. 83
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 39

Beide mineurs
Natuurlijk

Leer bridge met Berry deel 2 p. 83

Natuurlijk

op 1♣/1♦

Inverted

Gids voor biedconventies Fôrch p. 339

Walsh (niet T-Walsh)

Gids voor biedconventies Fôrch p. 346

Eerste bijbod

Splinters

Bieden met Berry deel 3 p. 50+117
Hogerop deel 2 p, 81

Natuurlijk
1ZT ronde forcing
2 over 1 = mancheforcing

op 1♥ /1♠

Splinters
Jacoby 2ZT forcing met steun Jacoby 3ZT
sterk met steun

Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 126
Hogerop deel 2 p, 81
Bieden met Berry deel 3 p. 50+117
Bieden met Berry deel 3 p. 54
Gids voor Biedconventies Förch p.329
Bieden met Berry deel 3 p. 48

2ZT limiet met steun
Alle natuurlijke en conventionele antwoordschema's zijn toegelaten, zoals:

op 1ZT

Verder Bieden

op 2♣ t/m 5♦

Transfers voor lage kleuren Minor suit
ask

Bieden met Berry ddek 3 p. 65+71
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p. 88+240

Alle natuurlijke en conventionele antwoordschema's zijn toegelaten
Alle conventies toegelaten, zoals:
- Check Back Stayman

Bieden met Berry deel 3 p. 79

- Stayman relay

Hogerop deel 2 p. 81

- Roudinesco

Bieden na 1e
bijbod

Maakt deel uit van basissysteem:
controlebiedingen

Leer bridge met Berry deel 3 p, 77
Hogerop deel 1 p, 250
Hogerop deel 2 p, 17
Leer bridge met Berry deel 3 p, 48

Maakt deel uit van basissysteem: vierde
kleur forcing

Leer bridge met Berry deel 4 p, 51
Hogerop deel 1 p, 65
Maxi sup.maj. 5e Lebel vol. 1 p, 191

Acties na
tussenbieding
tegenpartij

Alle conventies toegestaan

Alle natuurlijke tussenbiedingen
Alle dubbels op een opening van de tegenpartij
Tweekleurenspellen waarvan beide kleuren bekend zijn(minstens 5/4, 6+HCP) zoals:
Hogerop deel 1 p. 225
Bieden met Berry deel 3 p. 186

Eerste tussenbiedingen

- Ghestem

Gids voo biedconventies Fôrch
p. 373
Hogerop deel 1 p. 223
Bieden met Berry deel 3 p. 185

- Michaels (upper) cue bid

Gids biedconventies Fôrch p.
191+361
Bieden met Berry deel 3 p. 184

Na een opening
van de
tegenpartij

Hogerop deel 1 p. 220

- 2ZT voor beide mineures.

Gids biedconventies Fôrch p.
367

tweekleurenspellen waarvan slechts één kleur gekend is (minstens 5-krt in
gekende kleur, 6+HCP), zoals:
Hogerop deel 2 p. 167
Bieden met Berry deel 3 p. 191

- Landy

Gids voor biedconventies Fôrch
p. 93
Hogerop deel 2 p. 170
Bieden met Berry deel 3 p. 1

- Multi Landy

Gids voor biedconventies Fôrch
p. 97

- Multi Defense

Conventieboekje

- DONT

Conventieboekje

Natuurlijke preëmptieve tussenbiedingen op 3-niveau en hoger
Wereldconventie
Hogerop deel 2 p. 193
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