
Niemeijer   Partner       Openaar      
 

2SA: 20-21/22 punten  3 vraagt aan openaar om informatie over bezit hoge kleur 3 vierkaart   en/of  

- Partner: 3:  vierkaart schoppen 

- Partner: 3:  vierkaart harten 

- Partner: 4:  vierkaart harten en vierkaart schoppen  

            3 vijfkaart  

            3 vijfkaart  
            3SA geen vier- of vijfkaart in hoge kleuren 
 

    3  is transfer naar       3 verplicht 
 

    3  is transfer naar       3  verplicht 
 

    3  geeft vijfkaart  en vierkaart  aan     3SA max. 2 schoppens en 3 hartens  

     nadeel: bij schoppen troef speelt de verkeerde hand  4 zeker 3 of meer schoppens 

     voordeel: verdeling bekend, bij harten troef in goede hand 4   zeker 4 of meer hartens 
 
    3SA maximaal tweekaart in hoge kleuren, verder geen muziek pas  
 

    4/4/4/4  is slemforcing met minimaal 6-kaart in geboden kleur 4SA  is azen vragen      
Openaar Partner 
 

2SA  3   

3  3  Openaar heeft een of twee hoge vierkaarten, partner heeft vierkaart harten en geen vierkaart schoppen 
 

2SA  3 

3  3  Openaar heeft een of twee hoge vierkaarten, partner heeft vierkaart schoppen en geen vierkaart harten 
 

2SA  3 

3  4  Openaar heeft een of twee hoge vierkaarten, partner heeft vierkaarten in beide hoge kleuren 
 

2SA  3 

3  3 
3SA    Openaar heeft een vierkaart schoppen en geen vierkaart harten, partner heeft een vierkaart harten en geen vierkaart schoppen 
 

2SA  3 

3SA  4  Openaar heeft geen vierkaart of vijfkaart in een hoge kleur, partner heeft vijfkaarten in beide hoge kleuren (4SA stopt) 
 

2SA  3 

3  3SA  Openaar heeft vijfkaart in harten, partner heeft maximaal twee hartens en waarschijnlijk drie of vier schoppens 
 

2SA  3 

3  4  Openaar heeft vijfkaart in schoppens, partner heeft een driekaart, maar mogelijk is ook een vier- of vijfkaart in schoppens 
 

2SA  3 

3  4  Openaar kan tweekaart in schoppens hebben, maar partner heeft er zeker zes 
 

2SA  3 

3  3SA  Openaar kan tweekaart in hartens hebben, partner heeft er precies vijf   


