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Dit Topic genereert handen waarmee je de Gambling 3SA opening kan toepassen. Zoals beschreven op de expert
Guru-systeemkaart, open je 3SA met een dichte 7+ kaart laag, zonder al te veel zijwaarden. In dit document geven
we je een antwoordschema, evenals een verdediging voor het geval de tegenstanders deze opening hanteren.
Wanneer is je hand geschikt voor een 3SA opening? Volgens afspraak toon je een dichte zevenkaart laag, zonder
azen of heren in de zijkleuren. Beide aspecten van deze afspraak zijn van cruciaal belang om partner in staat te
stellen te beoordelen of hij/zij op 3SA moet passen, naar 4 of 5♣/♦ moet lopen of een slempoging moet doen. Een
achtkaart is mogelijk, maar een zeskaart of negenkaart niet.
Je past deze conventie alleen toe in de eerste of tweede hand. In de derde of vierde hand impliceert een 3SA
opening nog steeds een lange lage kleur, maar die hoeft niet langer helemaal dicht te zijn. Ook kan je (veel) meer
in de zijkleuren hebben. Partner zal altijd passen op een derde- of vierdehands 3SA opening.
Een populair antwoordschema is hieronder beschreven. Merk op dat in sommige gevallen de openaar niet zijn lage
kleur vertelt. De antwoordende hand zal vrijwel altijd begrijpen welke lage kleur openaar heeft, omdat het een
dichte kleur betreft.
Jij
3SA

Partner
Jij
pas stoppers in alle drie zijkleuren
4♣ pas of corrigeer
4♦ sleminteresse, vraagt naar korte kleur
4♥/♠ natuurlijk, om te spelen
4SA vraagt lage kleur en toont sleminteresse (voornamelijk geïnteresseerd in een 8 kaart)
5♣/♦ om te spelen (7 kaart)
6♣/♦ om te spelen (8 kaart)
5♣ pas of corrigeer
5♦ om te spelen (dit doe je soms om het contract in de goede hand te krijgen)
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Jij
4♥/♠ kort in ♥/♠
4SA kort in de andere lage kleur
5♣/♦ natuurlijk, geen korte kleur (7222)

Aanbevolen verdediging
Zij
3SA

Jij
Zij
Partner
dbl waarden, daarna: doublet op 4♣/♦ door partner, toont waarden
4♣ beide hoge kleuren
Pas
4♦ vraagt beste hoge kleur
4♥/♠ om te spelen
4♦ een hoge kleur, 6+♥ of ♠
Pas
4♥ pas of corrigeer
4♠ natuurlijk
4♥/♠ 5+ hoog/5+ laag, tweekleuren spel
Pas
4SA toont sleminteresse en vraagt naar de lage kleur
5♣ pas of corrigeer

