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  Anti Corona Competitie Nr. 101                dinsdag 1 december ’20 
 

 

 

Zomaar een versje Niet waargebeurd 

 
Hij vroeg 

 
Kom je naar de kroeg 

 

Ik vond dat dat nergens op sloeg 
 

De kroegen zijn gesloten 
 

Ik stuurde hem ’n mail op poten 
 

En heb daarna besloten 
 

Nu is het voor mij genoeg 
 

en gooi het over een andere boeg 
 

Ik dacht: Laat die vent maar kleppen 
 

En ging Steppen 

 
Loes Westgeest 

 

Elke drie dagen verschijnt een nieuw vraagstuk. Je kunt je eigen groei – in 
competitievorm – bijhouden met een Excel-bestand van Ingeborg Slikker.  

Zie de link in het gekleurde kader. 
 

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 

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…   
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ACC 101 

 

 H 9 8 

 3 2 

 H 4 3 2 

 H B 9 7 

  
 7 6 5 4 

 A H 

 A 6 5  

 A V 10 8 

 

Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
 

West komt uit met 4, oost B, voor jouw A. 

 

Je telt acht vaste slagen: AH, AH en vier klaverenslagen. 

 

Met welke actie probeer je de noodzakelijke negende slag in je zak te steken? 

 
a. Ik speel 4 naar H     

b. Ik speel 4 voor en leg in dummy 8  

c. Ik sla A en speel dan 5 naar 3  

d. Ik geef een ruitenslag weg    
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ACC 101 Overpeinzing 

 

 H 9 8 

 3 2 

 H 4 3 2 

 H B 9 7 

  
 7 6 5 4 

 A H 

 A 6 5  

 A V 10 8 

 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 

 
West komt uit met 4, oost B, voor jouw A. 

 
Je telt acht vaste slagen: AH, AH en vier klaverenslagen. 

 
Met welke actie probeer je de noodzakelijke negende slag in je zak te steken? 

 
a. Ik speel 4 naar H 

b. Ik speel 4 voor en leg in dummy 8 

c. Ik sla A en speel dan 5 naar 3 

d. Ik geef een ruitenslag weg 
 

 

Zie je zelfs twee kansen op een extra slag? Zoek dan allereerst naar een 
aanpak waarmee je beide kansen meeneemt. Zie je daar geen mogelijkheid 

toe, dan moet je voor één van de twee kansen kiezen. Ga dan voor de 
grootste kans… 
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ACC 101 De grootste kans 

 

 H 9 8 

 3 2 

 H 4 3 2 

 H B 9 7 

  
 7 6 5 4 

 A H 

 A 6 5  

 A V 10 8 

 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 

 
West komt uit met 4, oost B, voor jouw A. 

 
Je telt acht vaste slagen: AH, AH en vier klaverenslagen. 

 
Met welke actie probeer je de noodzakelijke negende slag in je zak te steken? 

 
a. Ik speel 4 naar H    = 10 punten 

b. Ik speel 4 voor en leg in dummy 8  = 0 punten 

c. Ik sla A en speel dan 5 naar 3  = 6 punten 

d. Ik geef een ruitenslag weg   = 6 punten 

 

Zie je zelfs twee kansen op een extra slag? Zoek dan allereerst naar een 

aanpak waarmee je beide kansen meeneemt. Zie je daar geen mogelijkheid 
toe, dan moet je voor één van de twee kansen kiezen. Ga dan voor de 

grootste kans… 
 

Beide tegenspelers pasten. Dan is de kans dat A gunstig zit, bij west dus, 

50%. De kans dat zes ontbrekende (ruiten)kaarten 3-3 zitten, is 36%. 

 
Dat maakt speelwijze a tot de beste.  

 
Dit zijn uiteraard geen ‘harde’ percentages. Stel dat oost 1 had geopend, 

dan kun je de 50% kans dat west A heeft op z’n minst halveren en zijn de 

speelwijzen c en d het meest kansrijkst! 
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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 

 

Kansrijkste speelwijze gezocht 
 

Ik weet niet of ik je hier mee lastig mag vallen, maar we hadden met 
StepBridge een spel waarbij ik mij afvraag welke speelwijze (statistisch) het 

kansrijkst is.  
Het contract is 6SA. Helder is dat ik 10 vaste slagen heb en er 2 bij moet 

maken. Hiervoor komen de ruiten en harten in aanmerking. Bij verkeerd zitsel 
of verkeerde keuze kunnen beide ook een extra slag kosten.  

Weet jij de beste speelwijze die de grootste kans geeft op een goed resultaat? 
 

West startte met 6, oost V. 

 

 H 10 9 

 A H 6 5 

 6 2 

 A H V 7 

 
 A B 8 

 V 10 8 

 H V 9 8 3 

 B 4 

 
Rob: 

Natuurlijk denk je als zeer actieve ACC-verslaafde graag actief mee.  
I. Welke aanpak is volgens jou het meest kansrijkst? 

a. Vanuit noord ruiten naar V. 

b. Vanuit noord ruiten naar H. 

c. Vanuit noord ruiten, of je V of H legt maakt niet uit. 

 

II. Je hoge ruiten wint die slag. Hoe speel je dan verder? 
a. oversteken naar dummy en weer ruiten voor. 

b. A en V slaan, als B niet valt: weer vanuit dummy ruiten voor. 

c. 8 naar A, 5 naar 10. 

d. V, A en H slaan. 

 

Op de volgende pagina geeft Anton Maas zijn antwoorden. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Kansrijkste aanpak volgens grootmeester Anton Maas: 

 

I. 
Ik speel ruiten naar H. Waarom naar de vrouw? Je wilt toch dat, als 

A fout zit, dat deze slag genomen wordt met het aas? Je moet de slag 

dus zo lekker mogelijk maken.  

 
Omdat je de ruiten in je hand hebt, lijkt het me vrij onwaarschijnlijk dat 

west H duikt als hij A heeft.  

 

II. 
Als H houdt, kan het geen kwaad A en V te slaan; als B-tweede 

valt ben je meteen thuis.  
 

Als B niet valt, speel ik ruiten naar V. 

  

Op B snijden doe ik alleen als iemand een pistool op mijn hoofd zet en 

ik er serieus rekening mee hou dat hij afdrukt als ik die snit niet neem.  

 
Als je toch per se de harten wil testen, zou ik drie rondjes harten 

spelen. Zitten de harten niet 3-3 of valt hartenboer niet doubleton, dan 

maak je 6SA nog steeds als A goed zit en de vierkaart harten niet bij 

A zit. 

 
Ik heb het niet berekend, maar harten 3-3 of boer doubleton zal ook in 

de buurt van de 50% zitten - fractie erboven. 
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Twee ‘zaken’ waarin gisteren onze tegenspelers nogal fel reageerden. 

 

Zaak 1 
Wij spelen 5-kaart / en 4-kaart . 

Ik zat noord en de bieding verliep als volgt: 
 

  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      1 

1  2*  2  3 

4  pas  pas  pas 

 

*2: ik heb 3 punten (4-kaart ruiten met H). 

 

Misschien was het niet verstandig van mij om met 3 punten te bieden, 

maar mijn bedoeling was om partner te laten weten dat ik een 4-kaart 
ruiten had én ik wilde het voor de tegenspelers iets moeilijker maken 

(als de punten bij hen zitten, zullen ze toch doorbieden). 
 

Vraag:  Mag dit? (partner kan niet alerteren, want wij hebben 
hierover geen afspraak gemaakt). 

 
 

Zaak 2 (aan dezelfde tafel) 
 

   (ik) 
 West  Noord Oost  Zuid 

   1  1  doublet (negatief) 

2  2*  pas  pas 

pas 
 

*2:  ik heb 3-kaart schoppen (HV3) en geen hartenstop. Ik kan 

dus moeilijk 2SA bieden. 
 

Ik speelde 2 en maakte dat met twee overslagen. 

 

De tegenspelers waren van oordeel dat ik ze misleid had door met een 
3-kaart schoppen te bieden (samen zeven schoppen). 

Ik dacht dat dit in ons geval de beste (nood)oplossing was. 
 

Vraag: Is dit correct en mag dat? 
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Rob: 

Zaak 1 

Het klinkt onschuldig: 2 bieden met slechts 3 punten, zónder 

afspraak. Ik ken de kleur van jouw ogen niet, maar zelfs als je 

helblauwe kijkers hebt, zou ik je toch sterk aanraden om dit als 
afspraak te alerteren. Want als je in dit spel met slechts drie 

punten de kleur van je partner verhoogt met je twee gegeven 
argumenten, zul je dat in alle volgende spellen met dezelfde 

kracht en verdeling óók doen. En daar zal je partner beslist 
rekening mee (gaan) houden waardoor het automatisch een 

afspraak is.  
 

Zaak 2 
Door je in het vorige spel geflikte kunstje, zal de lucht nog gevuld 

zijn met argwaan. En argwaan leidt snel tot een minder helder 
zicht. Want natuurlijk is er niets mis aan het verhogen van 

partners 4-kaart kleur met een 3-kaart. 

 
Hoge 4-kaart verboden in Muiderberg? 
 

Muiderberg is aan strikte regels gebonden voor wat betreft de spelregels.  
 

Op onze club is het niet toegestaan een vergissing te begaan. Een verkeerd 
geboden of verkeerd uitgelegde Muiderberg resulteert dan altijd in een 

gemiddelde min (maximaal 40%) of erger.  
 

Onze voorwaarden voor Muiderberg zijn: 

5-10 punten, vijfkaart hoge kleur, minimaal vierkaart lage kleur, geen 
andere vierkaart hoge kleur. 

 
Probleem 

West                                          Oost 
2* gealerteerd als Muiderberg    2SA 

3                                             3SA 

4 

Na het spel werd ik geroepen. 
NZ waren verontwaardigd vanwege de verdeling.  

Zij waren niet benadeeld door de verkeerde Muiderberg. 
 

Westhand   Oosthand 
 H 7 3 2    A V 6 4   

 B 7 5 4 2    A    

 -     A V 10 3 2 

 V 10 7 2    B 6 5  

 

Mag west ongestraft 4 bieden? 

 

Er is 5 keer 4 gespeeld en 1 keer 3SA contract 
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Rob: 
Waarom toch die verontwaardiging bij NZ? Inderdaad voldoet de 

westhand niet aan de Muiderberg voorwaarden. Dan kun je dat toch ook 

op hoffelijke wijze vaststellen, met de wens om de WL te laten 
meekijken. 

 
Kennelijk wilde deze westspeler het NZ moeilijk maken, maar schoot hij 

daarbij haast in zijn eigen twee voeten.  
Als west gewoon past en oost opent, komen ze zonder enig probleem 

op 4 uit. Met zijn actie riskeerde west een veel slechter 

hartencontract. 

 
Uit het bieden blijkt dat oost niet rekent op een 4-kaart schoppen. 

Daarmee lijkt deze afwijking geen overtreding. West heeft geen 
ongeoorloofde informatie van oost, en gokt met zijn 4-bod op 

schoppensteun bij oost. Dat is geen overtreding. Om in jouw woorden 
te spreken: dat mag dus ongestraft. 

 

Maar de actie van west balanceert wel op de grens van het toelaatbare: 
want een volgende keer zal oost wellicht wél rekening houden met een 

4-kaart in de andere hoge kleur. En daarmee wordt een degelijke 
afwijking een onderdeel van het afsprakenpakket, waarmee 

‘Muiderberg’ een verkeerde uitleg zou zijn. 
 

Als de tweede kleur ook een hoge kleur kan zijn, moeten de 
tegenstanders dat weten en mag dat niet worden ‘verkocht’ als 

‘Muiderberg’. 
 

 
 


