
Antwoorden

inverted minors ■■  ja ■■  nee
■■  3�, 3�, 3~ splinter
■■ Walsh

inverted minors ■■  ja ■■  nee
■■  3�, 3~ splinter

2SA inviterend of sterker met fit
3�/~ 4-9 pt extra distributie
3SA 12-15 pt evenw. met fit
3~, 4|/� splinters
■■ 1SA forcing ■■ Drury
■■ Bergen raises

2| Stayman, 2�/� Jacoby
2~/2SA transfer |/�

■■ 2~ 1 of 2 lage kleuren
3|/� ■■  forcing ■■ inviterend
3�/~ ■■  forcing ■■ inviterend
4| ■■  Gerber ■■ Z-Afr Texas

Uitkomsten
Troef: derde/vijfde ■■ 4e van boven ■■  kleintje plaatje

■■ 2e van vier of meer kleintjes ■■ mud
SA: derde/vijfde ■■ 4e van boven ■■  kleintje plaatje

■■ 2e van vier of meer kleintjes ■■ mud

Tegen SA omcirkelen, tegen troef onderstrepen:
AH HV VB B10x
AHx HVx VBx B10xx
AHBx HB10x VBxx B109x
AHB10x H109x VB9x xx
AVBx HV10x VB109 xxx
AVB10x HV109x V109x xxxx
Hxx Hxxx Hxxxx xxxxx

Signaleren
Voorspelen partner: ■■  hoog aan ■■  laag aan

■■  oneven aan ■■  distributie
Voorspelen leider: ■■  hoog-laag even aantal

■■  hoog-laag oneven aantal
Bij niet bekennen: ...........................

Bijzondere signalen
Lavinthal

Openingen

Standaard ■■ Keus1 ■■ Keus2

3+| 4+| 3+|

4+� 4+� 3+�

4�+4~ 4+� 5+�

of 5+�

5+~ 4+~ 5+~

15 t/m 17 pt
vijfkrt �/~ mogelijk:
■■ Ja ■■ Nee

1|
11+pt

1�
11+pt

1�
11+pt

1~
11+pt

1SA
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Namen

Basissysteem: Biedermeijer® Rood
afwijkingen standaardsysteem aankruisen

Openingen

mf, 23-24 SA, ■■ sf �/~

■■ 25-26 SA
■■ 27+SA

Multi (zwakke 2�/~, 

25-26 SA, semif. |/�)
■■ 23-24 SA

Muiderberg, 5-10 pt,
5�/~+4+|/� 

■■ semiforcing �/~......➨
■■zwakke twee �/~....➨

20-22 pt evenwichtig

dichte 7krt |/� hooguit
een vrouw ernaast

Antwoorden

2�afwachtbod
2�/~,3 |/�goede kleur

2� pas of corrigeer 
2~ inviterend tegenover harten
2SA vraagbod
3�/~ pas of corrigeer

2SA forcing, 3|pas of bied 3�

3� invite voor 4�/~

2SA afwachtbod
2SA vraagbod

3|Niemeijer, 3�/� Jacoby
3~ t/m 4� transfer, slemint.
■■3|Stayman

4|pas of bied 4�

4�forcing, vraagt controle

Na tussenbiedingen tegenpartij
●Na doublet is 1-in-een-nieuwe-kleur forcing  ■■Ja■■Nee
●Na doublet is 2-in-een-nieuwe-kleur forcing  ■■Ja■■Nee
●Na volgbod is antwoord op tweeniveau boven partners kleur 

8-11 pt, vijfkaart   ■■ forcing, minstens 10 pt
●Na 1�/~-(doublet) is 2SA inv. met fit, 3�/~ preëmptief
●Na1�/~-(2X) is 3X inviterend met fit
●Na interventie op 1SA■■Lebensohl■■Rubensohl

Volgbiedingen na opening tegenpartij
●Sprongvolgbiedingen zwak  ■■ intermediate  ■■ sterk
●1SA-volgbod 2e hand 15-18 pt, antwoorden als na 

1SA-opening. 4e hand 10-14 pt, antwoorden natuurlijk.
●Na preëmptieve opening infodbl t/m ….■■Wereldconventie
●Ghestem (2SA laagste; 3|hoogste; cue hoogste+laagste)

■■Michaels cuebid
●Tegen 1SA:■■Multi Landy■■DONT■■.......................

Overige conventies
●Vierde kleur forcing●Supportdoublet en -redoublet
●Check Back Stayman●Teruggekaatst doublet
●Negatief dbl t/m …....●Lightner doublet

Slemconventies
●Controlebiedingen●Dopi Ropi
●Sprong 5SA vraagt 2 tophonneurs
●RKC Blackwood 1430, antw: 5|=1 of 4, 5� =3 of 0, 

5� = 2, 5~= 2 met troefvrouw,5SA = even aantal+renonce,
6X = oneven aantal + renonce
■■antw: 5|=0 of 3, 5�=1 of 4

Overige openingen
3/4 in een kleur en 5|/�preëmptief 
■■4|/�sterke �/~-opening

2|

2�

2�

2~

2SA

3SA

Biedermeijer®Rood is ontwikkeld door de NBB. 

Nadruk verboden


