
 

de Niemeijer Conventie 
 
 
De bedoeling van Niemeijer is om na 2 sans atout opening van partner een fit in de hoge kleuren 
vast te stellen; zowel een 4/4 dan wel een 5/3 fit. Een vijfkaart in een hoge kleur is namelijk op-
vraagbaar. We gaan transfereren om het eindcontract in de sterke hand te krijgen en onze bied-
mogelijkheden uit te breiden. 
 
De basispositie is eenvoudig; uw partner opent met 2 sans atout; 20-22 punten met sansverdeling 
(elke 5422 mag). Met zelf een vijfkaart hoog gebruiken we nog steeds Jacoby en vanaf 4 punten 
zonder vijfkaart hoog, vragen we naar zijn vijf- of vierkaart hoog. Ziehier het schema : 
 
 

Na 2sa - ?  
is dit het schema : 

Na 2sa – 3 , ?  
antwoordt partner als volgt : 

Na 2sa – 3 , 3 ? 
antwoordt u als volgt : 

3 vraagt aan partner om zijn 
vier- of vijfkaart aan te geven: 

33 transfereert naar 
harten/schoppen zoals Jacoby 

3sa om te spelen 

3 een vierkaart hoog  

3 een vijfkaart harten  

3 een vijfkaart schoppen 

3sa geen vierkaart noch      

vijfkaart hoog 

3 ik heb een vierkaart 
schoppen  

3 ik heb een vierkaart harten 

4 ik heb beide vierkaarten 
hoog 

 
Nu even oefenen 
 

1) W/- 

 A H 7 5 2  

 A 7 

 V 10 3  

 A H 7  

 
West Noord Oost Zuid  

U bent West.  
 

Wat is uw bieding? 

N 
 

W< >O 

 

Z 

2sa pas 3  pas 

?    

    

 
    

Juist 3 Let op met zekerheid een vijfkaart! En niet zoals bij Stayman een vierkaart.  

2) O/- 

 A H 7 2  

 A 9 7 

 V 10 3  

 A H 7  

 
West Noord Oost Zuid  

U bent West.  
 

Wat is uw bieding? 

N 
 

W< >O 

 

Z 

2sa pas 3  pas 

?    

    

 
    

Nu kunt u 3 schoppen niet gebruiken maar kiest u 3 . Partner ik heb een vierkaart hoog. Partner 
vertelt u nu omgekeerd wat zijn vierkaart is of biedt 3 sans atout  (hij was enkel geïnteresseerd in 
een vijfkaart bij u).  



3) O/- 

 H 9 7 2  

 A 9 7 

 10 8 3 2  

 9 6  

 
West Noord Oost Zuid  

U bent West.  
 

Wat is uw bieding? 

N 
 

W< >O 

 

Z 

  2sa pas 

3  pas 3  pas 

?    

  
   

Partner heeft een vierkaart in een hoge kleur. Wij vertellen nu met 3 dat we een vierkaart schop-
pen hebben. Partner biedt schoppen met een vierkaart in schoppen en anders sans atout. Heerlijk 
het beste contract en in de juiste hand.  

4) O/- 

 H 9 7 2  

 A 9 7 3 

 10 8 3  

 9 6  

 
West Noord Oost Zuid  

U bent West.  
 

Wat is uw bieding? 

N 
 

W< >O 

 

Z 

  2sa pas 

3  pas 3  pas 

?    

  
   

Gelukkig is 4 afgesproken als beide hoge vierkaarten. Na het 4 harten of schoppen bod van 
partner kunnen we met een nog sterkere hand doorbieden. 

  
Opmerkingen:  

 

1. Het vragen middels 3 naar de hoge kleuren is de Puppet Stayman. Chris Niemeijer heeft 
de transfers daar aan toegevoegd en een totaal schema ontwikkeld. 
 

2. Niemeijer wordt ook gebruikt na een 20 punten of meer belovende sans atout herbieding of 
een sterk sans volgbod. Dus op de 2SA-opening; op een sterke 2SA-herbieding na een 
twee-opening van ons, bijvoorbeeld MULTI 2 –2 –2SA of 2 –2 –2SA; op een sterk 
2SA-volgbod na een twee-opening van de tegenpartij, bijvoorbeeld een zwakke twee, 
MULTI of Muiderberg. 
 

3. Niemeijer niet gebruiken na 1sans atout. Er zijn betere oplossingen bv  met een vaste part-
ner : 1SA – 2kl, 2SA belooft vijfkaart hoog en met 3kl is die opvraagbaar. Als partner met 
zwakke 4/4 hoog en 0 punten geboden heeft, is het resultaat nog altijd redelijk vanwege de 
5/4 fit.  

http://rosalind.home.xs4all.nl/bridge/afspreek/multi.htm
http://rosalind.home.xs4all.nl/bridge/afspreek/zwaktwee.htm
http://rosalind.home.xs4all.nl/bridge/afspreek/muidberg.htm

