
Samuel Stayman 
 
 
De eerste conventie die beginnende bridgers leren is Stayman. Deze 
afspraak is ontwikkeld rond 1945 en genoemd naar Samuel Stayman, 
die het als eerste in een artikel beschreef. Hij was niet de uitvinder. 
Zowel ene Jack Marx, als de vaste bridge partner van Stayman in die 
tijd, George Rapee, bedachten de afspraak onafhankelijk van elkaar, 
maar Stayman beschreef het in 1945 in een artikel in het bridge tijdschrift 
‘Bridge World Magazine’. 
 
Samuel Stayman (1909 – 1993) was een bridger uit de Verenigde Staten 
van Amerika. Hij won drie maal het wereldkampioenschap voor teams, 
de ‘Bermuda Bowl’ (1950, 1951, en 1952) en werd meerdere keren 
Noord-Amerikaans Bridge Kampioen. Hij wordt binnen de VS gezien als 
een belangrijk bridge bestuurder, een vernieuwer, een schrijver en een 
succesvol zakenman. 
  
Als schrijver leverde hij een bijdrage aan de Official Encyclopedia of 
Bridge en schreef hij zelf een drietal boeken: Expert Bidding, The 
Complete Stayman System of Contract Bridge and Do you Play 
Stayman? 
 
De Staymanconventie komt in het spel na een 1SA-opening van partner. 
Als nu 2 klaver geboden wordt, geeft dat geen klaverkleur aan, maar 
vraagt het of de 1SA-opening een vierkaart hoog (dat wil zeggen harten 
of schoppen) heeft. Er zijn in de loop der tijd diverse variaties op de 
oorspronkelijke Stayman gemaakt. Zo bestaan in tussen bijvoorbeeld: 
Stayman Relay, Forcing Stayman, Minor Suit Stayman, Puppet 
Stayman, Crawling Stayman, Garbage Stayman (Drop Dead Stayman), 
en Doublebarrel Stayman. 
 
Stayman is een conventie die erg veel gespeeld wordt, en is een van de 
weinige conventies waarbij je bij een onbekende partner ervan kunt 
uitgaan dat hij gespeeld wordt. 
  
Stayman gaf ook nog zijn naam, maar dan van achter naar voor gespeld, 
aan de Namyats conventie, uitgevonden door een andere bridgepartner, 
Victor Mitchell. Deze afspraak wordt daarom ook wel Mitchell Transfers 
genoemd en houdt in dat een opening op 4-hoogte in Klaver of Ruiten 
een transfer is voor respectievelijk Harten en Schoppen. 
 

http://bridgehands.com/F/Forcing_Two_Way_Stayman.htm
http://bridgehands.com/M/Minor_Suit_Stayman.htm
http://bridgehands.com/P/Puppet_Stayman.htm
http://bridgehands.com/P/Puppet_Stayman.htm
http://bridgehands.com/C/Crawling_Stayman.htm
http://bridgehands.com/D/Drop_Dead_Garbage_Stayman.htm
http://bridgehands.com/D/Doublebarrel_Stayman.htm

