Leren bridgen volgens Standaard Hoog van de NBB
Jacoby-transfers na de 1SA-opening

3b. Jacoby-transfers na de 1SA-opening - inleiding
De 1SA-openaar heeft 15,16 of 17 punten en bijna altijd meer punten dan zijn partner. Tijdens het
spelen is het beter dat de sterkste hand leider is en de zwakkere hand dummy. Hoe minder punten
voor de tegenpartij zichtbaar zijn, hoe minder aanknopingspunten zij krijgt voor de juiste verdediging.
Opent je partner met 1SA, dan belooft hij behalve 15,16 of 17 punten minimaal twee kaarten in iedere
kleur. Met een singelton of renonce heeft hij geen SA-verdeling. Heb je zelf zes of meer harten of
schoppen, dan heb je zeker een fit. Met vijf harten of schoppen is de kans op een fit groot.
Omdat je in een troefcontract je vaak een slag meer maakt dan in een contract zonder troef, heeft een
contract in harten of schoppen de voorkeur boven een SA-contract. Tegelijkertijd wil je de SA-openaar,
de sterke hand, graag leider maken. Met vijf of meer harten of schoppen bied je na een 1SA-opening
van je partner daarom niet je lange kleur, maar de kleur eronder. De SA-openaar, de sterke hand, biedt
vervolgens de “gewenste” kleur. Indien je partner met 1SA opent en je vijf of meer harten hebt, bied je
2♦. Met vijf of meer schoppen, bied je 2♥.
Voorbeelden:
A. 1SA - 2♥
2♠ - ??
♠ H B 10 6 3 2
♥ H8
♦ VB3
♣ 32
10 punten
zeskaart schoppen
4♠

B. 1SA - 2♦
2♥ - ??
♠ 982
♥ A V B 10 3 2
♦ 954
♣ B
8 punten
zeskaart harten
3♥

C. 1SA - 2♦
2♥ - ??
♠ HB6
♥ H 10 6 3 2
♦ B73
♣ H2
11 punten
vijfkaart harten
3SA

D. 1SA - 2♥
2♠ - ??
♠ B6432
♥ H 10 4
♦ B6
♣ H94
8 punten
vijfkaart schoppen
2SA

E. 1SA - 2♥
2♠ - ??
♠ 65432
♥ 432
♦ 432
♣ 32
0 punten
vijfkaart schoppen
Pas

Voorbeeld A: de schoppenfit is bekend: jij hebt zes schoppen en je partner, de SA-openaar, belooft er
minimaal twee. Er zijn voldoende punten voor de manche: jij hebt er 10 en je partner belooft er
minimaal 15. Schoppenfit + minimaal 25 punten = 4♠.
Voorbeeld B: de hartenfit is bekend. Afhankelijk van het aantal punten van de SA-openaar, hebben
jullie samen voldoende punten voor de manche. Bied 3♥.
Voorbeeld C: de hartenfit is niet zeker (jij hebt vijf harten en je partner, de SA-openaar, misschien maar
twee. Jullie hebben samen voldoende punten voor de manche: 3SA. Dankzij het 2♦-bod weet je partner
dat je vijf harten hebt en het is nu aan hem om “te corrigeren” naar 4♥ als hij drie of meer harten heeft.
Voorbeeld D: de schoppenfit is niet zeker en of er voldoende punten voor de manche zijn ook niet.
Bied 2SA: als de openaar drie of meer schoppen heeft, kiest hij voor een schoppencontract. Als hij “een
maximale SA” heeft (16-17 punten) dan kiest hij voor de manche (3SA of 4♠).
Voorbeeld E: als je past op 1SA van je partner breng je met deze lage kaarten geen enkele slag mee. In
een schoppencontract heb je vijf troeven en kan de leider jouw hand (de dummy) bereiken door
bijvoorbeeld een klaveren in te troeven. Bied 2♥ na je partners 1SA en pas op zijn verplichte bod van
2♠.
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3b. Jacoby-transfers na de 1SA-opening - biedschema
Hieronder staat het biedschema voor het verder bieden als je partner met 1SA geopend heeft en jij
minimaal vijf harten of schoppen hebt.
Het onderstaande biedschema begint na:

1SA
??

- 2♦

of

1SA
??

- 2♥

De SA-openaar biedt dan ‘verplicht’ 2♥ of 2♠.
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