
Stayman en Jacoby 

 

Stayman conventie 

 
De Stayman-conventie wordt toegepast na een SA-opening. Een opening van 1SA geeft 
15-17 punten aan met een regelmatige verdeling. Het is nu de bedoeling om als antwoorder een 
fit te vinden in een hoge kleur.  Afhankelijk van het aantal punten heb je verschillend opties tot je 
beschikking. Om uit te vinden hoe de kaarten verdeeld zijn, is door Sam Stayman het volgende 
schema bedacht.  

Als je een vierkaart hoge kleur hebt, is het alleen interessant om troef te spelen, als er een 
manche in zit. Je hebt dus minimaal 8 punten nodig om iets te bieden.  

Heb je een vierkaart  en/of  dan bied je 2 .  
 
Openaar heeft nu drie keuzes:  
 

- 2 geen vierkaart hoog, 

- 2 vierkaart , mogelijk ook vierkaart  

- 2 vierkaart .  
 

Antwoord na 1SA - 2- 2

Met 8-9  punten  - 2 SA (limietbod) 
Met 10+ punten - 3 SA 
 

Antwoord na 1SA - 2- 2

Met een vierkaart : 

Met 8-9  punten: 3

Met 10+ punten: 4

 

Met een vierkaart :

Met 8-9  punten:   2SA,  Openaar biedt vervolgens 3of4

Met 10+ punten:  3SA,  Openaar biedt vervolgens4

 

Mocht je toevallig sterker zijn, dan kan je overgaan tot controlebiedingen, azen vragen, enz.  

 

 

Jacoby transfer 

 

We gaan uit van een 1SA opening van partner. Stel, je hebt een vijfkaart . Je biedt dan 2 en 

partner antwoordt 2. 

Als je minder dan 8 punten hebt, zal hier het bieden eindigen. Heb je meer dan 7 punten, dan 

kan de manche er in zitten, maar welke? Als partner een 3-kaart  heeft, denk je al gauw aan 

een contract, vooral als je je losers mee mag tellen. Als partner een 2-kaart heeft, kom je in SA 
terecht en dan werken losers tegen je. Bij minder dan 8 punten pas je dus. 

Bij 8-9 punten en een 5-kaart  bied je nu 2SA. Dit omschrijft je kaart precies. Als partner  

16-17 punten heeft, zal hij de manche bieden, bij een 3-kaart  wordt 4 geboden en anders 



3SA. Als partner 15 punten heeft zal hij passen (2-kaart ) of 3 bieden. In dat laatste geval kan 

je met losers werken en eventueel 4 bieden. 

Mocht je toevallig een 6-kaart  hebben, dan heb je altijd een fit (partner heeft minimaal 2 

hartens) en dus kan je na partner’s verplichte 2 antwoord meteen jouw limiet aangeven: pas, 

3 of 4 . 

 

Schematisch overzicht  na 1SA-opening 
 

1SA  2   Stayman 

  22  Jacoby transfer 
  2SA   Limietbod, 8-9 punten 

  3/3/3/3  6+ kaart, forcing 

  3SA/4/4  Eindbod 
 
 
Overzicht hoe te bieden met diverse samenstelling in een hoge kleur: 
 
Een of twee vierkaarten (hoog): 
0-7   punten pas 

8-9   punten eerst 2en dan limietbod

10+punten eerst 2 dan een manchbod 

Een vijfkaart (hoog): 
0-7   punten Jacoby transfer en dan pas 
8-9   punten Jacoby transfer en dan 2SA

10+punten Jacoby transfer en dan 3SA 

Een zeskaart (hoog): 
0-6   punten Jacoby transfer en dan pas 

7-8   punten Jacoby transfer en dan 3/3

9-12punten Jacoby transfer en dan 4/4
  


