Crazy Diamond Defense Gebaseerd op Multi Defense
Blad 1 de verdediging tegen de 1- opening
blad 2 de verdediging tegen de1- opening
een bod belooft een éénkleurenspel in de kleur erboven, of een tweekleurenspel in de twee kleuren
dáárboven. Je kunt alle één- en tweekleurenspellen op laag niveau aangeven
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harten of schoppen en klaveren
schoppen of klaveren en ruiten
klaveren of ruiten en harten
schoppen en ruiten
harten en klaveren
ruiten of harten en schoppen

Een Crazy Diamond-Defense volgbod hoeft niet constructief te zijn. Na de 1 -opening van de
tegenstander is ons bieden primair bedoeld om te storen en om de verdediging te sturen.
Wat betreft de lengte: het éénkleurenspel belooft:
kwetsbaar zeker een zeskaart, niet kwetsbaar met je feestmuts op mag het ook op een vijfkaart.
Voor de tweekleurenspellen
geldt dat je een vijfkaart moet hebben in de kleuren die niet meer op tweeniveau kunnen worden
geboden
Antwoorden
Partner zal meestal het tweekleurenspel hebben en jouw taak is het direct geven van voorkeur en
meteen zo hoog mogelijk bieden. Geen mancheinteresse ( 0 - 18).Terwijl de tegenstanders nog
steeds niet weten welke kleur zij hebben.
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Crazy Diamond Defense tegen de 1 opening
een bod belooft een één kleurenspel in de kleur erboven, of een tweekleurenspel in de twee kleuren
dáárboven. Je kan alle één- en tweekleurenspellen op laag niveau aangeven.
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schoppen of klaveren en ruiten
klaveren of ruiten en harten
schoppen en ruiten
harten en klaveren
ruiten of harten en schoppen
harten of schoppen en klaveren

Een Crazy Diamond-Defense volgbod hoeft niet constructief te zijn. Na de 1openingvan de
tegenstander is ons bieden primair bedoeld om te storen en om de verdediging te sturen.
Wat betreft de lengte: het éénkleurenspel belooft
kwetsbaar zeker een zeskaart, niet kwetsbaar met je feestmuts op mag het ook op een vijfkaart.
Voor de tweekleurenspellen
geldt dat je een vijfkaart moet hebben in de kleuren die niet meer op tweeniveau kunnen worden
geboden:
2  toont dus zes (soms vijf) hartens,ofwel vier+ schoppens en vijf+ klavers.

Antwoorden
Partner zal meestal het tweekleurenspel hebben en jouw taak is het direct geven van voorkeur en
meteen zo hoog mogelijk bieden. Geen manche-interesse ( 5-11).Terwijl de tegenstanders nog
steeds niet weten welke kleur zij hebben.
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