
  (Multi) Landy 

Deze conventie is ontwikkeld ter verdediging tegen een 1SA-opening van de tegenpartij.  
 

Doelstelling: 
-  Zelf in de bieding komen en een (deel)contract willen spelen 
-  Uitkomst aan partner geven 
-  Tegenpartij storen in de bieding van de opbouw 

Tegenpartij opent 1SA en je hebt twee mogelijke handen:  
(1)  (2) 

 A 7 6  H V 7 4 

 H 10 7 4  A H 10 7 4 

 V 9 2  V 9 2 

 H V 6  6 

Verdedigende hand: 

-  Korte kleuren 
-  Punten in de korte kleuren 
-  (beperkt) aantal slagen dat je altijd maakt 
 
.  Als je zelf geen lengte en extra kracht hebt, is het beter om tegen te spelen. 
.  Om de tegenstander down te spelen, hoef je immers minder slagen te maken. 
.  Kijk uit met tussenbieden, want als je zelf gaat bieden, loop je het risico om gedoubleerd te 
   worden. 
.  Als je zelf een SA-verdeling hebt, is het beter om te passen of (voor straf) te doubleren. 

Aanvallende hand: 

-  Lange kleuren 
-  Punten in de lange kleuren 
-  Mogelijkheden om lengteslagen te ontwikkelen 
-  Als zij spelen, is jouw kaart vrijwel waardeloos. 

Om zelf te spelen tegen een tegenstander met punten, heb je lengte nodig. Een volgbod 
vereist eigenlijk minstens een 6-kaart, maar twee 5-kaarten is ook best kansrijk, zeker in de 
hoge kleuren. 
Uiteraard moet je ook een aantal slagen kunnen maken. Volgen op een 1SA-opening vereist 
dus een 1- of 2-kleurenspel. 

De Landy-conventie 

 

Rechts opent 1SA en jij volgt 2 .  
Hiermee beloof je en 5-4 of 5-5 verdeling in de hoge kleuren. 
 

Het schema voor de partner van de 2-bieder is als volgt: 

2 of 2 geeft een voorkeur aan en belooft weinig extra. 

2 legt de voorkeur terug bij de 2-bieder: deze biedt nu zijn (laagste) 5-kaart. 

1SA - 2 - pas - ?? -> twee mogelijke handen: 
(1)  (2) 

 7 6 5  A 10 8 4 

 4   7 

 H 9 8 3  7 5 

 V B 6 5 3  A B 10 7 6 3 



 
In beide gevallen is je voorkeur schoppen. Houd er rekening mee dat je moet bieden, dus ook 

met 0 punten! De 2-bieder zal in 90% van de gevallen passen op jouw bod. 

Met de eerste hand bied je dus 2 en met de tweede hand geef je wat gas en bied je dus 4. 

Ook in het geval van een 2-bod, moet de 2-bieder er rekening mee houden, dat er geen 
voorkeur is wat betreft kleur, maar ook kan partner 0 punten hebben. Als de kleur eenmaal 

vaststaat, kan de 2-bieder alsnog doorgaan.   
 

Als je Landy speelt, heb je nog meer mogelijkheden dan 2. 
Als je twee 5-kaarten laag hebt, kan je unusual 2SA volgen. Dus het gaat als volgt: 
 
1SA – 2SA - pas - ??. 

De Multi-Landy conventie 

Als je alleen 2 en 2SA gebruikt, zijn er nog meer mogelijkheden over.  

De mogelijkheden kan je invulen met een variant van de Multi-Colour (2) en eventueel een  

variant van Muiderberg (2 of 2). 

Hieronder volgt het schema behorend bij de Multi-Landy conventie, telkens opent de 
tegenstander met 1SA: 

Doublet:  Zelf een SA-opening. In principe voor straf.  

  2 :  Landy: belooft een 5-4 of 4-5 in beide hoge kleuren.  
Antwoorden: 
2  : geen voorkeur, laat de keuze aan partner 
2  : geen overwaarde, voorkeur voor harten 
2  : geen overwaarde, voorkeur voor schoppen 
 

2 :  Multi-Color: 6-kaart hoog, mogelijk meer dan 10 punten. 
Antwoorden: 
2   : afwachtbod, geen overwaarde 
2   : manch-inviterend voor een -contact, 11-14 punten 
2SA : belooft een sterke kaart, minstens 15 punten 
 

2 :  Muiderberg: 5-kaart  en een 4+-kaart lage kleur 
Antwoorden: 
Pas  : geen overwaarde 
2   : geen fit in , wel goede lengte in  
2SA : kracht, noem je lage kleur 
3  : liever lage kleur.  Pas of corrigeer naar 3  
3   : manch-inviterend voor geboden kleur 
3  : pre-emptief meebieden 
 

2 :  

 
 

Muiderberg: 5-kaart  en een 4+-kaart lage kleur 
Antwoorden: 
Bieding volgens hetzelfde principe als bij 2  
 

 Unusual 2SA, twee 5-kaarten in de lage kleuren 
Antwoorden: 
3  of 3  voorkeur. Einde bieding. 



2SA: 3SA : eindbod 
4   : manch-inviterend voor  
4   : manch-inviterend voor  

   

   

   

         

Houd steeds in gedachten dat de tegenpartij met 1SA geopend heeft, dus daar zitten minstens 
15 punten. Dat betekent dat voor ons als tegenstander de manch meestal niet haalbaar is, 
tenzij je een zo’n mooie fit hebt dat je er met herwaarderen komt. 

Vaak is 1 down beter dan dat je de tegenstander 1SA+1 laat spelen. Let wel op de risico’s en 
houd de kwetsbaarheid in de gaten! 
Je moet het zien als een ‘normaal’ volgbod. Dat baseer je ook op slagen en daarbij hanteer je 
de regel van ‘2’ en ‘3’. Dat geldt ook voor Mutli-Landy: afhankelijk van de kwetsbaarheid moet 
je 2 of 3 slagen minder in handen hebben dan je biedt. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


