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  Anti Corona Competitie Nr. 122                 zaterdag 6 februari ’21 

 

 

De fietsbrug bij Nigtevecht. 
 

Deze brug over het Amsterdam Rijnkanaal is een prachtige verbinding van de 
fietsroutes, die in het groene hart te vinden zijn, niet ver van o.a. Abcoude. 

 
De brug is ruim 1 jaar geleden in gebruik genomen. 

 
Jules van Uden 

 
Met de link: http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq  
surf je naar alle reeds verschenen ACC- en CC-nummers, coronaspeelschema’s en andere 

informatie die alles te maken heeft met de coronabeperkingen. 
 
Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  

Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, dan mag dat. Eens per jaar ga 
ik daarvan bridgen en lekker eten met mijn vaste medewerkers. Omdat ik beslist geen 

winst wil maken, laten we precies genoeg ingelote donateurs daarvan meegenieten om de 
Bridgepot weer helemaal leeg te maken.  
Noteer bij je bijdrage je voornaam.  

Dan weet ik wie ik kan laten meeloten en aan wie ik het presentje ‘Speelfiguren’ kan 
toemailen.  

Medio november vraag ik aan de donateurs wie daarvoor wil meeloten. Want niets moet 
en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij inloting een gigant(e) wil meenemen. 

 
NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 
 

Absoluut verboden! 
Het is absoluut niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor 

toekomstige publicaties!!! Want dan zou ik nooit zonder schuldgevoel kunnen stoppen… 

 

Op mijn vraag naar het gewenste onderwerp antwoordde Jules: 
Ik zou graag zien dat de inverted minor besproken wordt en dan met name 

hoe je kunt onderzoeken of 3SA tot de mogelijkheid behoort na een 
verhoging van 1 naar 3 of van 1 naar 3 De openaar heeft dan zelf veel 

punten (bijvoorbeeld 18/19). 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Jules 
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Jules wens is duidelijk: Inverted Minors - de inhoud daarvan mogelijk niet.  
 

Maar wat geeft het als je geen idee hebt wat daaronder wordt verstaan? Wat je niet 

weet, mis je ook niet. Bied in dat geval de volgende spellen gewoon volgens je 
huidige biedsysteem.  

 
Stel, je partner opent met 1, je rechtertegenstander past, jij mag. 

 
Wat bied je dan met de volgende hand?  

 H 4 3 

 A B 

 H V 10 8 4 2 

 6 5 

Best lastig als je met 3 10-11 punten belooft; je hebt er immers 13. Dat is in de 

regel genoeg voor een manchecontract. 4 dan? Voelt ook niet echt lekker. 

Helemaal niet als de andere paren 3SA+1 noteren en je partner met veel pijn, 
moeite en geluk 5 binnenhaalt. 

 
Hetzelfde probleem heb je als je partner 1 opent en jij een vracht punten 

meeneemt met alleen lengte in klaveren. Wat moet je dan? 
 

Misschien dan toch goed om – uiteraard volstrekt vrijblijvend – even mee te kijken 
naar Inverted Minors.  

 

Inverted Minors vrij vertaald: omgekeerd bijbod lage kleuren   
 

Gebruikelijk is om met 6-9 punten de openingskleur zonder sprong te verhogen, en 
met meer kracht met een sprong. Dat keren we om: de enkele verhoging belooft nu 

kracht en de sprong zwakte. 
 

 Opening   Bijbod partner 
1/-opening  2/ 10+ punten, geen hoge 4-kaart 

    3/ maximaal 9 punten, geen hoge 4-kaart 

 

Deze afspraken lossen het biedprobleem dat je net had helemaal op. Op partners 
1-opening is de boodschap van 2:  

- troefsteun; 
- minstens 10 punten; 

- geen hoge 4-kaart. 
Ook met een hele stuit punten kun je als bijbieder dus veilig 2 bieden omdat 

partner beslist niet mag passen! 

 
Dat kun je ook afspreken op een 1-opening, maar… als 1 minstens een 2-

kaart belooft, moet je wel minstens een 5-kaart klaveren hebben om die kleur 
met 2 te verhogen. Ter geruststelling: ook dan is de kans op een 4-krt bij de 

openaar ruim 90%. 
Voor veel gebruikers is met het omgekeerde bijbod de Inverted-Minorskous af. 

Dankzij deze omkering voorkomen ze een lastig bijbiedprobleem. Je kunt het 
absoluut zonder gewetenswroeging bij deze afspraak laten.  
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Maar… wil je toch nog iets meer, dan kan dat.  

 

Hoe kun je verder bieden na 1/ - 2/? 

 

Wat weet je als openaar na het 2/-bijbod? 

 De gezamenlijke kracht is dan minstens 22+. Nog geen manchegarantie dus. 

 Geen fit in een hoge kleur. Blijft over: een SA of /-contract. 

 

Onderzoek naar een verantwoord SA-contract 
Een SA-contract levert meer op dan een contract in een lage kleur. Daarom 

volgt na de verhoging in de lage openingskleur een onderzoek naar een 
verantwoord SA-contract.  

 
Daar kan de openaar – ook met minimale openingskracht – meteen mee 

beginnen door zo goedkoop mogelijk een kleur te noemen waarin hij 
opvang/kracht heeft.  

 
Vxx of Bxxx mag je al een stop noemen. Niet dat dat altijd goed gaat, maar 

garanties bestaan nu eenmaal niet. Voordeel van een geboden ‘garantieloze’ 

stop: die maakt een aanval in die kleur toch minder aantrekkelijk… 
 

Aangezien het bijbod 10+ belooft, en daardoor rondeforcing is, mag 
openaar niet passen, en kunnen beide spelers in ieder geval tot 3 in de 

openingskleur veilig hun stops in de overige kleuren uitwisselen. 
 

Slaat openaar een kleur over, dan ontkent hij een stop in die kleur.  
Zodra één van beide spelers weet dat alle bijkleuren zijn gedekt, kan hij SA 

bieden. De hoogte daarvan hangt af van de gezamenlijke kracht die op dat 
moment bekend is. 

 
Blijkt een lek in een of meer kleuren, dan vervalt daarmee een SA-contract. 

De speler die dat het eerst ontdekt, kán dan de openingskleur bieden.  
 

Maar… als een speler ook met een kleur zonder stop manchekansen of meer 

ziet in de openingskleur, kan hij het bieden in een bijkleur vervolgen. In dat 
geval gaat het niet meer om een stop (noodzakelijk in een SA-contract) maar 

om controles (azen, heren, singletons en renonces! 
 

West  Oost 
1  2 West belooft een -stop. En oost een stop in . Oost 

2  2 ontkent met zijn -bod een stop in . Want met een 

stop in  én  biedt hij SA. Omdat oost niet weet of west 

ook een stop heeft in , biedt hij zijn -stop.   

 

 
West  Oost 

1  2 Ook nu belooft west een stop in . Tegelijk ontkent west 

2  2  een stop in ,omdat hij die kleur overslaat.  
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Nu gebeurt er iets ‘vreemds’. 
Met een stop in  én  kan oost SA bieden, de drie 

bijkleuren zijn dan gedekt. Met het 2-bod ontkent oost 

echter een stop in . Waarom doet oost dat? Met een lekke 

kleur zonder extra kracht verwachten we het goedkoopste 

bod in de openingskleur: 3. 

 

2 kan daarom alleen maar op kracht duiden, en op de start 

van een heel ander onderzoek: het vizier staat niet meer op 

SA gericht, maar op een manche of slem in . Dat betekent 

dat vanaf nu geen ‘stops’ worden geboden, maar controles: 

naast azen en heren ook singletons en renonces!  
 

Het is heel goed mogelijk dat west geen stop heeft in de 
overgeslagen ruitenkleur, maar wel een renonce of 

singleton. En die is in een -contract opeens goud waard! 

 

Een paar voorbeelden: 
 

West     Oost 
1     2 

 2     3SA 

 pas 

 

2 10+ met minstens een 5-kaart , geen 4-krt /. 

 

2:  zegt nog niets over wests openingskracht. Ook met 

superkracht kan west in alle rust 2 bieden. Elk bod in een bijkleur is 

immers rondeforcing. Met 2 belooft west voldoende kracht in harten 

om een aanval in die kleur te kunnen pareren. 

  
3SA: Oost heeft opvang in schoppen én in ruiten. Ook ruiten opvang is 

noodzakelijk, omdat west die kleur oversloeg! Minimale 
openingskracht bij west is voor oost voldoende voor 3SA. Oost 

neemt dus zelf openingskracht mee.  
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West     Oost 

1     2 

2     2  

3     3  

4     5 

pas 

 
2:  In een SA-contract kan west een -aanval pareren. 

2:  Oost heeft een -opvang, maar géén opvang in klaveren, want 

dan had hij 2- of 3SA geboden, of een sleminitiatief genomen. 

Omdat west na zijn 2-bod een klaverenopvang kán hebben, is 

het onderzoek naar een SA-contract, dus naar stops, nog steeds 

gaande. 
3:  West gaat terug naar  en ontkent daarmee eveneens klaverenopvang. 

  3: Ondanks dat west het voor gezien houdt, gaat oost door. Omdat 

een SA-contract van de baan is, breidt oost hiermee het 

onderzoek (naar een ruitencontract) uit met controlebiedingen. 
Oost en west ontkenden een klaverenopvang, uitgaand van een 

SA-contract. Maar dat sluit een 2-, 1- of 0-kaart in klaveren niet 
uit… Als één van beiden kort is in klaveren, komt een 

ruitenmanche- of slem in beeld. Oosts 3-bod belooft daarom een 

1e of 2e controle in . Dat kan dus ook een renonce of singleton 

zijn. 
 4:  West ontkende met zijn 3-bod een stop in . Dan moet 4

een renonce of singleton beloven. 

 
Openaar kan met een sterke hand en alleen interesse in een hoog 

openingskleurcontract ook meteen een controleonderzoek starten. 
 

West        Oost 
 1        2  

 
-3//: singleton/renonce met 13-16 punten 

 
-4//: singleton/renonce met 17-19 punten 

 
West kan ook een sterke hand hebben en een partner die maximaal 9 punten 

belooft… 
West        Oost 

1        3     Maximum 9 punten 

(geen hoge 4-krt) 

 

3/: 18/19: vraagt stop in geboden kleur -3SA mét stop  

-4/5 zónder stop 

      
Met deze regels is de ‘Inverted-Minorkoek nog lang niet op. Maar we laten het even 

hierbij, zodat dit eerst kan bezinken.  
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Vraag ACC 122 

 

West is gever en NZ passen in alle biedseries.  
Geen storende tussenbiedingen, dus alle ruimte voor een helder 

‘biedgesprek’. 
 

Noteer per spel het eindcontract met jouw biedingen.  
 

 West       Oost 
1.  A 2        5 4 3 

 H V 3 2       A 9 

 A 9 8 7 6       H V B 5 4  

 4 3        A 7 6 

 

 
West       Oost 

2.  A 2        H 5 4 

 6 5 4       9 8 

 A 9 8 7 6       H V B 5 4 

 A B 5       H V 2  

 
 

West       Oost 

3.  H 6 5 4       A 3 2 

 9 8 7       B 5 

 A B 2       V 4 3 

 A B 9       H 10 6 5 4 

 
 

West       Oost 
4.  4 2        A 3 

 A V 4 3       5 

 A B 6       9 8 3 2 

 A H  4 3       V 9 8 7 6 5 

 

 
West       Oost 

5.  H B 2       V 8 3 

 A H B       6 5 

 7 6        8 3 2 

 A V 10 9 7      H B 6 5 2  

 
 

 West       Oost 
6.  9 8 7 5       6 

 A H 3       V 7 6 

 H V        A B 9 8 

 A H 6 5        V B 10 9 8 
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Mijn contracten met de biedingen 
 
Vraag ACC 122 

 
West is gever en NZ passen in alle biedseries. Geen storende 

tussenbiedingen, dus alle ruimte voor een helder ‘biedgesprek’. 
 

 West       Oost 
1.  A 2        5 4 3 

 H V 3 2       A 9 

 A 9 8 7 6       H V B 5 4  

 4 3        A 7 6 

 

1       2: 10+, ontkent hoge 4-kaart 

2: stop in      3: stop in  (niet in ) 

 3SA   
 

3SA = 2 punten 
5 = 1 punt 

 
West       Oost 

2.  A 2        H 5 4 

 6 5 4       9 8 

 A 9 8 7 6       H V B 5 4 

 A B 5       H V 2  

 

1       2: 10+, ontkent hoge 4-kaart 

2: -stop, geen -stop   3: -stop, geen -stop (dan SA), 

        wel extra kracht, anders 3. 

3: geen hartencontrole   5: maximaal twee hartenverliezers.  

 
5 = 1 punt 

 
West       Oost 

3.  H 6 5 4       A 3 2 

 9 8 7       B 5 

 A B 2       V 4 3 

 A B 9       H 10 6 5 4 

 
1       2: 10+, 5+, ontkent hoge 4-kaart 

2: stop in      2: stop in , geen -stop 

3: ziet tegenover 10-11 geen manche pas: geen extra waarde 

 
2 en 3 = 1 punt 
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West       Oost 

4.  4 2        A 3 

 A V 4 3       5 

 A B 6       9 8 3 2 

 A H  4 3       V 9 8 7 6 5 

 

1       3 

3: 18-19 vraagt -stop   3SA 

pas 
 

3SA = 2 punten 
5 = 1 punt 

 
West       Oost 

5.  H B 2       V 8 3 

 A H B       6 5 

 7 6        8 3 2 

 A V 10 9 7      H B 6 5 2  

 
1       3: maximaal 9 punten 

3: 18-19, vraagt naar -stop    4: geen -stop 

pas       (- 3SA: wél -stop) 

(- 3: stop in /, géén -stop) 

3/4 = 2 punten 

2SA  = 1 punt  
 

 West       Oost 

6.  9 8 7 5       6 

 A H 3       V 7 6 

 H V        A B 9 8 

 A H 6 5        V B 10 9 8 

 
1       2 10+ 5+ geen 4-krt / 

2stop in      3 geen stop in /

3 -controle     3 1e of 2e -controle 

 
4SA       5 (1 of 4 azen) 

6       pas 

 

3: Omdat oost met 3 opvang ontkent in  en , zal west met opvang in 

beide kleuren kiezen voor SA. 

Omdat west geen SA biedt, en wel 3, belooft hij daarmee een sterke 

hand en interesse in een klaverenmanche/slem.  

3: Oost ontkende met 3 opvang in beide hoge kleuren. Maar in een 

klaverencontract heeft oost wél een (2e) -controle. En die biedt hij!  

 
6 = 2 punten  5: 1 punt 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarop het antwoord nuttig kan zijn voor ‘gewone’ bridgers 
publiceren we in deze rubriek. Ook vragen over clubbeleid en conflicten.  

We maken wel onderscheid in spelregelvragen. Alleen vraagstukken waarop de 
‘gewone’ bridger het antwoord moet weten, nemen we op. Specifieke 

vraagstukken voor WL’s behandelen we in het periodiek Arbitrair. 
Mail je vraag naar: rob.stravers128@gmail.com 

 
Onze Inverted Minors-bieding en meebiedende tegenstanders 

 

Wij spelen Inverted Minors. Dat bevalt ons uitstekend. We vinden het alleen 
lastig als een tegenstander tussenbiedt.  

Hoe kunnen we dat lastige omzetten in aangenaam? 

 

Rob: 

Het is natuurlijk geen toeval dat bovenstaande vraag in deze ACC staat. 
Toen eenmaal vaststond dat we Inverted Minors bij de kop zouden 

pakken, schoof ik deze meteen naar voren. Ik geef Carolien het woord. 
 

Carolien: 
Als de tegenstanders meebieden, kun je Inverted Minors en het vervolg 

daarop zo goedkoop mogelijk handhaven.  
 

West  Noord Oost  Zuid 
1  1  2 (10+) pas 

 -2: -stop 

-2: -stop (ontkent tegelijk een hartenstop) 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  2 

-pas: geen -stop. 

-doublet: alleen -stop. 

-2SA: minstens 2 stops, waarvan in ieder geval -stop. 

 

West  Noord Oost  Zuid 
 1  pas  3  3 

-pas: gewone openingskracht 
-doublet: alleen -stop  

-3sterk (18-19) met alleen -stop. 

-3SA: sterk (18-19) met in ieder geval -stop. 

 
Je kunt het ook omkeren: dat doublet en 3 respectievelijk om 

een stop in  of  vráágt. Kies wat voor jou en jouw partner het 

beste voelt. 

 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Noodplan? 
 

Wij spelen al jaren Inverted Minors. Er is één situatie waarin ik graag een 

soort noodsignaal zou willen afgeven. 
 

Partner west Ik 
1   2 (10+ 

2SA   ?? 
 

Mijn hand: 
 - 

 H V 4 

 H 7 6 5 4 2 

 V 4 3 2 

 

Met deze hand durf ik niet uit te sluiten dat 5 kansrijker is dan 3SA, 

vanwege mijn singleton schoppen. Maar hoe kan ik dat vertellen? 

 

Bep & Anton: 
Bied de kleur van je singleton. Met deze hand: 3. Je 2-bod ontkende 

een hoge 4-kaart. Dat sluit interesse in een schoppencontract uit.  
De boodschap van dat bod is dan ook: ‘Partner weet je dat wel zeker? 

Ik heb slechts een renonce of singleton in die kleur…’  
 

Met een dubbele opvang in schoppen zal partner 3SA bieden en anders  
ruiten.  


