
Opgave 122 - overpeinzing 
 

 
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.  
 
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.  

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.  

 
 
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.  
 


