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Deel 1

Pre-Alert

Het doel van de pre-alert is de tegenstanders inlichten over de voornaamste facetten van
bied- en speelconventies. Men dient mondeling het basissysteem te vermelden en de
voornaamste afwijkingen hierop.
Daarenboven (en zeer belangrijk) moet vermeld worden:
- welke de afspraken zijn i.v.m. uitkomen en signaleren als ook daar afwijkingen zijn;
- alle delen van het systeem waartegen een verdediging nodig is;
- of er speciale betekenissen zijn aan bepaalde dubbels of herdubbels (die nooit moeten
gealerteerd worden) of aan biedingen voorbij 3ZT (idem, met uitzonderingen);
- welke de afspraken zijn aangaande uitkomsten, afgooien en bijspelen (bijvoorbeeld
omgekeerde signalen of distributiesignalen).

Basisprincipes
Geen Pre-Alert
Biedsysteem

Het paar gebruikt een natuurlijk basissysteem,
zoals dat hierna beschreven wordt: Acol of
Majeure van 5. In dat geval volstaat het om de
naam van het systeem te melden.
Indien afgesproken is dat er “klassieke
uitkomsten” gebruikt worden, dus als de
uitkomst gebeurt met de onderstreepte kaart:
- Hoogste van een gesloten of half gesloten reeks:
AH HVB HV10 VB10 VB9 B109 enz...

Uitkomen

- Hoogste van een gesloten of half gesloten
tussenreeks met mogelijk een hogere, nietaansluitende honneur:
AVB AB10 A109 HB10 H109 V109 enz...
- “Kleintje belooft”:
Axxx Axxxx Axxxxx Hxxx Hxxxx enz...
- “Hoog-Laag” zowel bij bekennen als bij nietbekennen. “Hoog” = aanmoedigend in de kleur
van de bijgespeelde kaart.

Signaleren

- Het klassieke “Lavinthal” signaal (in een slag
door partner gemaakt en als die partner
gedwongen is om een andere kleur spelen,
vraagt een lage kaart de laagst overblijvende
kleur terug te spelen en vice versa).

Wel Pre-Alert!
Alle afwijkingen op
een basissysteem
moeten uitgelegd
worden.

Elke uitkomst die
afwijkt van de
hiernaast
beschreven
overeenkomsten.

Alle andere
methoden van
signaleren moeten
vermeld en
uitgelegd worden

Opmerking.
Een paar dat zeer agressieve elementen in zijn biedmethode gebruikt zoals
- het regelmatig bieden op 2-hoogte of hoger met een 4-kaart,
- zwakke biedingen op 2-hoogte met een slechte 5-kaart, of
- een preëmpt op 3-hoogte met een slechte 6-kaart en/of met de meeste 5-kaarten
moet dit melden in de Pre-Alert.
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Deel 2

Algemene Principes
van het Alerteren

♣ Een systeemkaart of pre-alertformulier moet altijd op de tafel liggen.
♣ Na een volgbod of dubbel vervallen conventionele biedingen; blijven de conventionele
biedingen van kracht, dan moeten ze gealerteerd worden. Uitzondering: na een
natuurlijk volgbod in ZT: hierop wordt geboden alsof het een openingsbod betreft.
♣ Een ZT-bod na een bod in een kleur door een tegenstrever belooft een stop in die
kleur, zo niet moet het ZT-bod gealerteerd worden.
♣ Na een openingsbod door partner van 1♣ of 1♦ gevolgd door een volgbod van 1♥ door
een tegenstrever, belooft een dubbel van de partner van de opener 4 Schoppen,
terwijl het antwoord van 1♠ 5+ kaarten belooft; zo niet moet dit gealerteerd worden.
♣ Als een speler opent op tweehoogte en daarna zelf 2ZT biedt (sterk met verdeelde
kaart) zijn de antwoorden zoals bij een 2ZT-opening. Indien niet, moeten de
antwoorden gealerteerd worden.
De BBF beschouwt als een natuurlijk bod:
♦ minstens twee kaarten ♣ of drie kaarten ♦ in openingsbod in opening (resp. in
Majeurs 5 Ruiten 4 en Majeurs 5 langste mineur) indien niet forcing;
♦ vier of meer kaarten in een majeur;
♦ vier of meer kaarten in een volgbod in kleur op 1-hoogte;
♦ vijf of meer kaarten in een volgbod op 2-hoogte;
♦ zes of meer kaarten in een preëmptief bod op 3-hoogte;
Wat niet gealerteerd mag worden:
♥ dubbels en herdubbels;
♥ biedingen boven 3ZT, behalve in geval van een ongewoon openingsbod zoals
Namyats; dergelijke biedingen moeten in de pre-alert gemeld worden;
♥ uitkomsten en signalen tijdens het spelen;
♥ een bieding beschreven in de basissystemen Acol en Majeurs 5;
Wat wel gealerteerd moet worden:
♠ Conventionele biedingen, inbegrepen een pas met een conventionele
betekenis;
♠ biedingen met een speciale betekenis en biedingen waarvan de antwoorden
een speciale betekenis hebben;
♠ niet-forcing sprongbiedingen in een kleur als antwoord op een openingsbod of
volgbod van partner;
♠ niet-forcing bod in een nieuwe kleur door een nog niet gepaste hand als
antwoord op een openingsbod van partner op 1-hoogte.
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De eigenlijke
Alerteerregeling
van het Alerteren

Deel 3

3.1

Niet alerteren

Opening

1♣

1♦

-

11-19 HP;
in Acol ten minste 4-kaart;
in Majeurs 5 ten minste 2-kaart
(Majeurs 5 Ruiten 4).

-

11-19 HP;
in Acol ten minste 4-kaart;
in Majeurs 5 ten minste 3-kaart
(Majeurs 5 langste mineur);
hand kan naast 4-kaart ♦ nog 4-kaart ♣
hebben (aangeven in pre-alert);
indien range 11-15 HP (Sterke Klaveren),
moet dit vermeld worden in de pre-alert.

-

1♥
1♠

1ZT

2♣

Het Openingsbod

-

11-19 HP;
in Acol: ten minste 4-kaart;
in Majeurs 5: ten minste 5-kaart;
indien range 11-15 HP (Sterke Klaveren),
moet dit vermeld worden in de pre-alert.

-

15-17 HP;
14-16,16-18 (vermelden bij pre-alert);
4-3-3-3 of 4-4-3-2 of 5–3-3-2
(5-K majeur mogelijk: vermelden op de
systeemkaart.

-

ofwel zeer sterk (23+ HP) en verdeelde
kaart;
ofwel sterk (17+ HP) en 8+ slagen in
onregelmatige hand.

-

Alerteren
- indien forcing voor een
ronde.

- indien niet natuurlijk (zie
hiernaast);
- indien forcing voor een
ronde;
- als in het systeem ♣ langer
kunnen zijn dan ♦

- alle andere betekenissen

- alle andere betekenissen

- alle andere betekenissen
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-

2♦
-

Ofwel zeer sterk (23+ HP) en verdeelde
kaart;

- alle andere betekenissen

Ofwel sterk (17+ HP) en 8+ slagen in
onregelmatige hand.
- alle andere betekenissen

2♥
2♠

2ZT

3♣
3♦
3♥
3♠

-

Ofwel: sterke hand met ♥/♠

-

Ofwel: 6-kaart in kleur van de opening
met 6-11 HP

-

20-21/22 HP,

-

4-3-3-3 of 4-4-3-2 of 5-3-3-2 of 5-4-2-2
(5-k Majeur mogelijk)

-

geen openingskracht

-

sterke 7+ kaart in de kleur van de
opening (regel van 2 en 3)

Let op:
- indien de zwakke opening
kan buiten de range 6-11
HP of met minder of meer
dan 6-k moet het bod
gealerteerd en volledig
uitgelegd worden (niet
louter als “zwakke 2”)
-

Muiderberg belooft 6-11
HP met exact 5-k Majeur
en 4+ in een mineur.
Afwijkingen hierop zijn
toegelaten maar het bod
moet dan gealerteerd en
volledig uitgelegd worden
(niet louter als
“Muiderberg”)

-

alle andere betekenissen

- als de hand zeer zwak kan
zijn (bijv. Vxxxxxx) of met
minder dan een 7-kaart
kan zijn.
- indien intermediate, sterk
of conventioneel
- alle betekenissen anders
dan onder “Niet alerteren”

3ZT

-

Gambling: lange (7+) soliede mineur,
preëmptief

- alle andere betekenissen
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3.2
Opening

1 in
kleur

1ZT

2♣
2♦
2♥
2♠
3♣
3♦
3♥
3♠
2 ZT
sterk en
regelmatig

Antwoorden op het Openingsbod
Niet alerteren

Alerteren

- langste kleur op 1-niveau,
- indien twee 4-kaarten de goedkoopste eerst, maar voorkeur kan gegeven
worden aan majeur (melden in prealert). Als een nieuwe kleur in de tweede
biedronde langer kan zijn dan de eerst
genoemde, moet de tweede gealerteerd
worden.
- ten minste 5 HP op 1-niveau
- ten minste 10 HP op 2-niveau
- eenvoudige sprong in nieuwe kleur: MF
- 1ZT = 6-9 HP, geen 4-kaart hoger dan
de kleur van het openingsbod
- 2ZT = 10-11 HP, geen 4-kaart hoger dan
de kleur van het openingsbod
- 3ZT = 12+HP, regelmatig, geen 4-kaart
hoger dan de kleur van het openingsbod
- steun 2 = 6-9 HDP (HP en distributie)
- steun 3 = 10-11 HDP
- steun 4 = 12+HDP
- 2♣ Stayman, vraagt partner om zijn 4-k
majeur te noemen en belooft ten minste
een 4-k majeur en 8+ HP. Indien dit kan
zonder 4-k majeur of met minder dan
8HP moet dit gemeld worden in de
pre-alert
- 2♦ transfer Harten
- 2♥ transfer Schoppen
- 3 in een kleur: natuurlijk en forcing
- 2ZT limiet 8-9 HP
- 3ZT 10+ HP
- 2♦ = betekenisloze relais met alle
mogelijke handen
- biedingen die natuurlijk en forcing zijn
- een nieuwe kleur is forcing

- een nieuwe kleur is forcing

Alle biedingen met een andere
betekenis, bijv. 1ZT forcing
voor een ronde of 1♠ - 2♦ MF

-

-

2♣ Puppet Stayman of
Niemeijer, vraagt naar 4of 5-k Majeur
2♣, 2♦, 2♥, 2♠ natuurlijk
2♠ transfer
2ZT transfer
3 in een kleur indien niet
natuurlijk en forcing

alle conventionele biedingen

-

alle biedingen die niet
natuurlijk of niet forcing zijn

-

alle biedingen die niet
natuurlijk of niet forcing zijn

- biedingen zoals na 1ZT, 1 niveau hoger.
- Niemeijer of Puppet Stayman en de
antwoorden hierop
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3.3

Verder Bieden

Niet alerteren

Na
1 in kleur

Na
1ZT - 2♣

Na
1ZT - 2♦/♥

-

nieuwe kleur door opener of
partner = ten minste een 4-k,
de goedkoopste eerst;

-

nieuw bod in ZT door opener =
natuurlijk;

-

Alerteren
-

alles wat niet onder “Niet
alerteren” ressorteert, zoals een
bod in een nieuwe kleur met
minder dan 4-k in die kleur;

-

als een nieuwe kleur langer kan
zijn dan de kleur die voordien
geboden is;

nieuw bod 2ZT met een enkele
sprong kan met een ongeboden
4-k Majeur;
-

-

reverse door opener = sterk en
5-4;

-

4de kleurconventie.

-

2♦ = geen 4- of 5-k Majeur

-

2♥ = 4- of 5 kaarten ♥, mogelijk
met 4-k ♠

-

2♠ = 4- of 5-k ♠

-

2ZT

-

2♥/♠= niet forcing als antwoord op de transfer

-

alle andere conventionele
biedingen tot en met 3ZT.

alle andere bieding, zelfs als ze
natuurlijk zijn

alle andere conventionele
biedingen
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3.4

Volgbiedingen

Niet Alerteren
Zonder
sprong in een
kleur
-

Met
enkelvoudige
sprong in een
kleur

Met dubbele sprong in een
kleur
1ZT

Cue

-

Alerteren

niveau 1: ten minste 4-k,
7-17HP;

-

volgbod met zeer zwakke hand
mogelijk

niveau 2: ten minste 5-k,
10-17 HP

-

als het bod waarde of lengte in
een andere kleur belooft

-

alle conventionele volgbiedingen

-

als het bod een hand belooft die
zwakker is dan het bod in
dezelfde kleur zonder sprong

-

alle andere biedingen of als het
bod waarde of lengte belooft in
een andere kleur

-

alle biedingen met een andere
betekenis

zoals bij een openingsbod van 1ZT, maar met een stop in de
kleur van de tegenstrevers en
15-17 HP in een ongepaste
hand.
-

alle biedingen met een andere
betekenis

11-15 HP, ten minste een
goede 6-k.

preëmptief, goede 7+ kaart,
regel van 2 en 3

-

Verder bieden: dezelfde
principes als na een
openingsbod van 1 ZT.

-

1ZT in vierde hand met 10-12
HP

-

Een bod in de kleur van een
tegenstander belooft een
sterke hand

-

Let op:
1ZT in vierde hand met 15-17
HP moet gealerteerd worden

als het bod een specifieke
verdeling belooft, bijvoorbeeld
een tweekleurenspel
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