
SPEL VAN DE WEEK 09-02-2016 
 
 
Inverted Minors 
 
Inverted Minors is de enige "bijzondere" conventie, die Gaby en ik spelen. Alhoewel dat in dit 

spel niet zo duidelijk blijkt, denk ik, dat het in het algemeen voldoende kwaliteiten heeft om 

er eens goed kennis mee te maken, zelfs als je niet van plan bent het zelf te spelen. 

Het waarom van deze conventie is, dat de best beloonde speelsoort in Bridge een SA contract 

is en de lage kleuren (minors) het slechtste scoren. Deze conventie werkt als volgt: 

Na een 1 /1  opening is 2 /2  sterk en 3 /3  zwak. Dat geeft de biedruimte om na te 

gaan of er in alle kleuren een stop aanwezig is voor een eventueel (3) SA contract. 

Antwoordbiedingen met een troeffit: 

2 /2 : 10+ hp, geen 4+ kaart /; forcing (niet als antwoorder eerst gepast heeft, hij heeft 

dan 10-11 hp). 

Beide partners bieden dan om en om van onderaf aan een kleur, waarin zij een stop 

hebben. Een overgeslagen kleur ontkent dus een stop in die kleur. Verdere kleurbiedingen 

geven aan, dat de partner wél een stop in die overgeslagen kleur heeft. Het bieden van SA 

geeft een stop in alle nog niet geboden kleuren aan. Het terugvallen op de openingskleur 

geeft aan, dat geen van de partners een stop in een bepaalde kleur heeft. 

3 /3 : 6-9 hp; 5+ kaart /, geen 4+ kaart /. 

Meestal pas. 

1 SA: 6-9 hp, geen 4+ kaart /, .4 kaart / mogelijk. 

Meestal pas. 

Als de tegenpartij ook biedt, blijven de conventionele biedingen gehandhaafd, als de keuze 

tussen 2 of 3 / nog mogelijk is. Alleen een doublet op een reëel volgbod (1) SA is 100% 

voor straf. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen: met ca. 12+ hp bij de openaar en zelf 10+ hp 

heeft de tegenpartij samen hooguit ca. 18 hp, waarvan ca 16 bij de volgbieder. Die zal niet blij 

zijn als hij bij zijn partner 2 hp ziet liggen. 

 

 

 

 

 

 

 



Spel 2 van 9 februari zag er als volgt uit: 

 

 

Na mijn 1  opening bood Gaby 3 . Dit contract werd met 1 overslag gemaakt. Bij goed 

tegenspel verliest de leider 2 hartenslagen en 1 klaverenslag. Dat sommige leiders 11 slagen 

haalden, sterkt mij in de overtuiging, dat het met het speelnivo van veel spelers erg droevig 

gesteld is. 

Er blijven dan nog twee vragen over: 

1 Moet je Inverted Minors alerteren? 

Antwoord: je moet het niet alerteren, tenzij je vrijwel zeker kunt veronderstellen, dat de 

tegenpartij deze conventie helemaal niet kent. Aangezien de leden van De Gaech deze rubriek 

altijd met rode oortjes lezen, hoef je hier niet te alerteren. 

2 Kun je die conventie ook toepassen als je 5 kaart hoog speelt? 

Antwoord: alhoewel ik niet meer precies weet wie het waren, herinner ik me wel 

tegenstanders, die in het 5 kaart hoog systeem wel Inverted Minors speelden. Ik heb daar mijn 

twijfels over, maar misschien zijn er onder de lezers mensen, die hun ervaringen op dit gebied 

kunnen vertellen. 
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