INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE GROTE SYSTEEMKAART
Het grote model systeemkaart is het voorgeschreven model voor alle bondswedstrijden van 2e divisie
en hoger. Het is niet de bedoeling dat systeemkaarten worden volgeschreven in een poging alle
afspraken te vermelden. Dat maakt een kaart meestal onleesbaar. De systeemkaart geeft de hoofdzaken
van de gemaakte afspraken weer, voor de rest kan worden verwezen naar het systeemboek. Bij het
invullen kan het helpen om jezelf de vraag te stellen wat je zelf in elk geval zou willen weten van het
systeem van de tegenstanders. Ten eerste voordat je met spelen begint en ten tweede tijdens het
bieden en spelen. Zorg dat je die afspraken vermeldt. Voor aanvang wil je de grote lijn weten en de
bijzonderheden waarover je nog met je partner wilt kunnen overleggen hoe je je er tegen wapent. Naar
allerlei verdere uitwerkingen kun je vragen als ze aan bod komen.
Op de NBB website vindt u twee onderling sterk verschillende versies grote systeemkaart die beide door
de Weko zijn goedgekeurd. Van het model van de WBF-versie zijn diverse (voorgedrukte) versies in
omloop met kleine onderlinge verschillen in de lay out. U kunt ook zelf op de PC een vergelijkbare
versie ontwerpen, dit wordt in wedstrijdbepalingen meestal bedoeld met de omschrijving ‘gelijkwaardig
model’. Het NBB model op de website is gebaseerd op excel en lijkt uiterlijk sterk op het kleine model
systeemkaart. Het bevat allerlei toepassingen waarmee u de kaart gemakkelijk kunt invullen en opslaan.
Vul de kaart in elk geval duidelijk leesbaar in; gebruik blokletters of gebruik een geprinte versie.
Gebruik voor de kleuren geen afkortingen, maar de bekende symbolen.

Omschrijving basissysteem
Geef indien mogelijk de naam van het gebruikte basissysteem met de belangrijkste aanpassingen
daarin: bijvoorbeeld Biedermeijer (rood), Dutch Doubleton, 2/1 MF of Precisie.

Openingen en verdedigingen waarop de tegenpartij bedacht moet zijn
Het gaat hier om biedingen waarvan uw tegenstander vooraf op de hoogte moeten zijn om er zo nodig
een verdediging voor te kunnen afspreken. Denk aan zaken als T-Walsh en allerlei transfers in
competitie, bijzondere twee-openingen, speciale verdedigingen tegen een 1♣ opening etc.
Let wel, wedstrijdleiders worden geïnstrueerd om in voorkomende gevallen te toetsen of spelers hun
speciale afspraken wel voldoende vooraf aan de tegenstanders kenbaar hebben gemaakt. Dat wil
zeggen dat ze op deze plaats op de systeemkaart moeten zijn vermeld en, bij zeer ongebruikelijke
afspraken, dat de tegenstanders daar vooraf mondeling op moeten worden geattendeerd.

Uitkomsten en signalen
Geef allereerst de basisprincipes aan, bijvoorbeeld vierde van boven, kleintje-plaatje of 1e/3e/5e.
Bovendien moeten alle verdere uitkomst- en voorspeelafspraken worden vermeld, u bent verplicht
complete openheid van zaken te geven. Dit geldt met name ook voor het uitkomen van
honneurcombinaties en het uitkomen met kleintjes.

Psyches
Een psyche is een bewust gedane, sterk van uw afspraken afwijkende bieding die uw partner net zo
verrast als uw tegenstanders. 'Psyches mogelijk' en dergelijke formuleringen om u in te dekken tegen
vergissingen horen niet op de systeemkaart thuis. U moet wel vermelden of er situaties zijn waarvan bij
het partnership bekend is dat er wel eens gepsycht wordt. Bijvoorbeeld als na 1♣-doublet regelmatig
een hoge kleur wordt geboden op minder dan een vierkaart.

Openingen en de antwoorden
Bij de opening die minimale lengte aangeven en tevens wat het zegt over lengte in andere kleuren. Als u
met een 4-4 laag nooit 1 opent dat vermelden. Als 1 alleen een vierkaart kan zijn als er ook een
vierkaart schoppen is dat vermelden ( '4-4 hoog of vijfkaart').
Wat betreft de sterkte van openingen hoeven puntengrenzen alleen vermeld te worden als u een
ongebruikelijk systeem speelt of als u ongebruikelijke minimum- en of maximumgrenzen hanteert. Als
het basissysteem ('Dutch') Acol is zal iedereen begrijpen dat u wel eens een mooie 10-punter op
distributie opent. Belangrijker is te weten of u systematisch elke gebalanceerde 11-punter opent of juist
wel eens twaalfpunters verpast.
Weid niet teveel uit bij de antwoorden, beperk je tot de hoofdzaken en echte bijzonderheden,
bijvoorbeeld als een andere kleur wordt aangeduid dan geboden of er sprake is van een ongewone
forcing/non-forcing situatie.

Als beide partijen bieden/Na tussenbiedingen tegenpartij
Vermeld in elk geval in welke situaties nieuwe kleuren forcing of niet forcing zijn en welke kleur ze
beloven. Bij een natuurlijk 1SA-volgbod ook de van de antwoorden aangeven of ze echt zijn, (System
On?). Als het SA-volgbod een bijzondere betekenis heeft (bijvoorbeeld Gardener of zwak, take-out) dit
aangeven. Verdediging tegen 1SA opening met name noemen, bijvoorbeeld multi-landy, DONT.
Bij de verdediging tegen preëmptieve openingen aangeven wat doublet betekent (take-out, optioneel,
straf) en eventuele conventies vermelden.

Verder bieden/Slemconventies/Azen vragen/Controlebiedingen
Vermeld hier zaken als splinterbiedingen, stijl van controlebiedingen, asking bids, de gebruikte variant
van azen vragen (RKC, Kickback etc.).

Slotopmerkingen
De Weko hecht sterk aan het principe van volledige uitleg ('full disclosure') zoals dat in de spelregels is
voorzien. Daarbij geldt nadrukkelijk ook wat u in bepaalde situaties als partnershipgewoonte hebt
ontwikkeld. Wie op zijn systeemkaart bij 2 ruiten vermeldt: 'Zwak met hoge kleuren, vanaf een 4-4 en
vanaf 0 punten', geeft geen volledige openheid van zaken. De tegenstanders kunnen niet raden hoe
agressief u bent, of een 0-punter alleen bij wijze van spreke is als u een extreme verdeling heeft, wat
uw stijl is kwetsbaar in de eerste hand etc. U moet hierover aantoonbaar duidelijk kunnen maken wat u
werkelijk speelt, zowel als uitleg op een vraag van de tegenstanders als via de systeemkaart en/of het
systeemboek
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