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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Uitgebreide Jacobi-conventie. 

Deze conventie wordt gebruikt na een 1SA of 2SA opening. Nu heeft de partner geen 5-kaart in een 

hoge kleur maar minimaal een 6-kaart in een lage kleur en maximaal 7 punten. 

Waarom maximaal 7 punten? De 1SA-openaar heeft maximum 17 punten. Met maximum 7 punten 

van de partner komt men aan 24 punten, dat is net te weinig om een manche van 3SA te kunnen 

spelen. Vanaf 25 punten proberen we 3SA te spelen en dat brengt meer op dan 3 of 4 in een lage 

kleur. 

Net zoals bij de gewone Jacobi-conventie is het ook hier de bedoeling dat de sterke hand speelt. 

 

West heeft geopend met 1SA : opening met 15-17 punten en SA-verdeling. 
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

Oost heeft geen vijfkaart hoog en geen vierkaart hoog. Hij heeft wel een zeskaart in een lage kleur. 

Via de uitgebreide Jacobi conventie biedt hij 2 Schoppen. Dat kan ook al vanaf 0 punten.West moet 

daar 3 klaveren op bieden. Als Oost geen 6 Klaveren, maar 6 Ruiten heeft, corrigeert hij de bieding 

naar 3 Ruiten, anders past hij. Als hij corrigeert naar Ruiten, dan is het wel de zwakke hand die moet 

spelen. Moest Oost 8 of 9 punten hebben, dan biedt hij 2SA (openaar biedt 3SA als hij 17 punten 

heeft) en bij 10+ punten biedt hij zelf 3SA . Bij de uitgebreide Jacobi moet je al naar niveau 3 gaan, 

ook al heeft de partner 0 punten. Daarom moet de persoon met het bijbod hier een zeskaart ipv een 

vijfkaart hebben. 

 

 

Oost vond 3 Klaveren goed en paste.  
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Beau Bridge Club Dilsen-Stokkem 

 

Dit was het volledige spel. Oost en West hadden maar 18 punten samen. De sterke hand mocht 

spelen. Contract 1 down, terwijl Noord-Zuid 3 of misschien zelfs 4 Schoppen hadden kunnen maken. 

 

Na een 2SA-opening zou men deze uitgebreide Jacobi ook kunnen gebruiken als partner een 6-kaart 

in de lage kleuren heeft, maar de partner mag dan maximaal maar 2 punten hebben. (samen met de 

openaar maximaal 22 + 2 = 24 punten en dus te weinig voor de manche) Omdat men na 2SA-3 

Schoppen – 4 Klaveren al op het 4-niveau zit is het meestal beter SA te spelen: Bij 0-3 punten past 

partner en blijft het een 2SA-contract en vanaf 4 punten maakt partner er 3SA van. 

 


