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Mijn gevoel bij 25+ punten in 

mijn hand. 😊 

 
Jan Vos 
 

 

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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Geen inleiding deze keer - die krijg je immers ook niet voor elk vraagstuk aan de 

bridgetafel .  

 
Vraag ACC 103 

 
A West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1  pas  ??   H V 3 2 

 2 

 A 8 7 6 5 

 5 4 3 

Wat bied je met deze zuidhand? 
 

B West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 2 (Multi) 3SA  pas  ??   3 2 

 8 7 

 A V B 10 9 8 6  

 9 8 

Wat bied je met deze zuidhand? 

 

 
C  3 2 

 A H V 10 

 A 5 

 A B 9 7 6 

   
 A H 8 

 4 3 2 

 V 3 2 

 V 10 9 5 

 
Noord is gever en opent met 1 Na een niet bepaald pessimistisch 

biedverloop (1 - 2SA – 4SA – zuid meldt 1 aas – 6SA) ben jij leider in 6SA. 

 

West start met V. 

 

Je wint de slag met A en speelt dan V voor. West legt – gelukkig - H. 

 

Op dat goed voelende moment tel je elf vaste slagen. Met welk vervolg pak je 
de grootste kans op de heilbrengende twaalfde slag? 

 

a. 5 naar V 

b.  A, 5 naar V 

c.  AHV slaan 

d.  AH slaan; als B niet valt: met klaveren naar zuid en snijden op B. 

 
Op de volgende pagina peins ik alleen over het speelplan van vraagstuk C. 
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Vraag ACC 103 C Overpeinzing 

 

  3 2 

 A H V 10 

 A 5 

 A B 9 7 6 

   
 A H 8 

 4 3 2 

 V 3 2 

 V 10 9 5 

 

Noord is gever en opent met 1 Na een niet bepaald pessimistisch 

biedverloop (1 - 2SA – 4SA – zuid meldt 1 aas - 6SA) ben jij leider in 

6SA. 
 

West start met V. 

 
Je wint de slag met A en speelt dan V voor. West legt – gelukkig - H. 

 
Op dat goed voelende moment tel je elf vaste slagen. Met welk vervolg 

pak je de grootste kans op de heilbrengende twaalfde slag? 
 

a. 5 naar V 

b.  A, 5 naar V 

c.  AHV slaan 

d.  AH slaan; als B niet valt: met klaveren naar zuid en snijden op B. 

 
Er zijn veel kansen op een 12e slag: 

 De ontbrekende harten 3-3, dan is 10 goed voor de 12e slag. 

 West of oost heeft Bx, dan valt die al onder AH. 

 West heeft Bxxxx, dan bekent oost niet in de tweede hartenslag, en kun 

veilig over west snijden op B. 

 Oost heeft H. 

 
Het liefst combineer je de harten- en ruitenkans op een extra slag. Het voelt 

heel vervelend als het schip ingaat omdat één van beide kleuren goed is voor 
de extra slag, maar jij de boot ingaat omdat je voor de andere kleur koos. 
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Vraag ACC 103 De juiste keuzes 

 

A West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
pas  1  pas  ??   H V 3 2 

 2 

 A 8 7 6 5 

 5 4 3 

Wat bied je met deze zuidhand? 

 

Je telt 9 punten. Maar door de singleton harten en je steun in partners 
openingskleur mag je 2 punten bijtellen. Daardoor is 2 te zuinig; bied 3. 

Zelfs 4 is niet verkeerd! Zeker niet als noord minstens een 5-kaart schoppen 

belooft. 

 
Tel 5 punten voor een sterker bod dan 2. 

 
 

B West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 2 (Multi) 3SA  pas  ??   3 2 

 8 7 

 A V B 10 9 8 6  

 9 8 

Wat bied je met deze zuidhand? 

 

Je mag aannemen dat noord een beresterke hand heeft, met opvang in alle 
kleuren. Dan mag je ook rekenen op minstens Hx. Met alle azen bij noord 

moet er minstens 6SA te maken zijn. Vraag daarom naar het aantal azen en 
bied 6SA met één aas buiten boord en 7SA met alle azen in de familie. 

 
Tel 2 punten voor een sleminitiatief van zuid. 
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C  3 2 

 A H V 10 

 A 5 

 A B 9 7 6 

   
 A H 8 

 4 3 2 

 V 3 2 

 V 10 9 5 

 

Noord is gever en opent met 1 Na een niet bepaald pessimistisch 

biedverloop (1 - 2SA – 4SA – zuid meldt 1 aas - 6SA) ben jij leider in 

6SA.  
West start met V. 

 
Je wint de slag met A en speelt dan V voor. West legt – gelukkig - H. 

 

Op dat goed voelende moment tel je elf vaste slagen. Met welk vervolg 
pak je de grootste kans op de heilbrengende twaalfde slag? 

 
a. 5 naar V   = 3 punten 

b.  A, 5 naar V  = 0 punten 

c.  AHV slaan   = 2 punten 

d.  AH slaan; als B niet valt: met klaveren naar zuid en snijden op B.  

     = 1 punt 

 
Er zijn veel kansen op een 12e slag: 

 De ontbrekende harten 3-3, dan is 10 goed voor de 12e slag. 

 West of oost heeft Bx, dan valt die al onder AH. 

 West heeft Bxxxx, dan bekent oost niet in de tweede hartenslag, en kun 

veilig over west snijden op B. 

 Oost heeft H. 

 

Speel meteen 5 naar V (speelwijze a). Wint oost die slag met H, of jij 

met V, dan staat je 12e slag vast. 

Neemt west jouw V over met H, dan gaat het nog goed als daarna B valt 

onder je drie hoge harten. 
 

Als je begint met A en dan ruiten na (speelwijze b), kun je de boot ingaan 

als west V overneemt met H en ruiten vervolgt. Dat is extra vervelend als 

de harten wél goed zijn voor de 12e slag. 
 

Eerst de harten testen (speelwijze c) gaat niet goed als de harten beroerd 
zitten. Zelfs als H dan gunstig zit, bij oost, zal deze gigant graag meteen 

zijn (dan hoge) B als downslag incasseren. 

 

Het dilemma: AHV slaan, of AH en dan de snit op B (speelwijze d) valt 

volgens de kansberekening uit in het voordeel van AHV slaan.  
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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 

 

Omdat de volgende vraag veel te maken heeft met het thema van deze ACC schoof 
ik deze naar voren. 

 

Noord gever / OW kwetsbaar 
 

 A 8 5 4 

 H V B 10 6 

 3 

 V 7 3 

 
 H B 10 9 6 2 

 9 

 A 7 2 

 B 10 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  pas  1 

2  2  3  3 

Pas  pas  pas 

 
De meeste NZ-paren boden en maakten 4. Mag noord meteen 4 leggen? 

Mag zuid, nu noord het niet afmaakt, 4 leggen? 

 
Stel jouw ‘oordeel’ vast. Op de volgende pagina staan die van mij én… van 

Bep en Anton. 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Rob: 

Door de 4-kaart schoppen mee, stijgt noords hand in waarde. Met de 

singleton mee, leunt die zelfs tegen openingskracht aan. OW hebben 
hun ruitenfit gevonden. Dus zal partner noord maximaal twee ruiten 

hebben, en telt zuid maximaal één ruitenverliezer. Voldoende goede 
berichten voor een gezonde manchepoging. 

 
Maar ook zuid is (te) voorzichtig. 

Met de singleton ruiten en de prachtige hartenkleur die in een 
schoppencontract beslist slagen zal opleveren, is het 2-rebid te weinig 

van het goede. 3 is beslist verantwoord. 

 

Bep & Anton: 
Het 2S bod van noord is een tikkeltje voorzichtig maar niet onredelijk. 

Je hebt als extra de singleton ruiten, is dat een 3S bod waard? 
Maar over 3R kan zuid wel 4S bieden. 3S bieden is teveel alleen de 

punten (9) tellen. 

 
Een staande arbiter heeft toch meer overzicht … 

Een merkwaardig voorval, gisterenavond op de bridgeclub. 
 

We zijn met drie arbiters aan onze tafel, en twee daarvan hebben hetzelfde 
oordeel. 

 
Er werd niet gearbitreerd van "buiten" af, omdat alles in alle gemoedelijkheid 

ging. Ook werd er geen straf uitgedeeld. Het volgende deed zich voor. 
 

Ik, als leider, speel een spel uit. Met nog twee slagen te gaan, heb ik:  

  
in dummy V7 

 
in de hand H6 

 
Ik speel als leider mijn H en zeg tegen dummy: ‘Ruitenzeven.’ 

 
Dummy schuift 7 naar voren, maar legt V weg.  

Ik speel dan 6 en zie dan dat V weg is. Waarop ik zeg: ‘He, ik zei daarnet 

wel ruitenzeven, hoor.’ 

De tegenspelers hadden dat ook gehoord. 
 

Wat is nu juist? Als de vrouw gespeeld zou zijn, was de volgende slag voor de 
tegenstanders.  

De tegenstanders zeiden dat officieel eigenlijk de slag gespeeld was. 
Nogmaals ze lieten het zo. 

 
Graag jullie oordeel. 
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Rob: 

Wat lezen we in artikel 45D? 

De blinde pakt een niet-aangeduide kaart   
1. Als de blinde een kaart als gespeeld hanteert zonder dat ze door 

de leider is genoemd, moet deze kaart worden teruggenomen als de 

aandacht erop wordt gevestigd voordat een speler van beide partijen in 

de volgende slag heeft gespeeld. Een tegenspeler mag een kaart 

terugnemen die gespeeld is na de vergissing maar voordat de aandacht 

daarop werd gevestigd; als de RT van de leider een andere kaart speelt, 

mag ook de leider een kaart terugnemen die hij daarop in die slag had 

bijgespeeld (zie artikel 16C). 

2. Als het te laat is om de verkeerd gelegde kaart (zie boven) te 

veranderen, gaat het spel normaal verder zonder dat er een kaart 

veranderd wordt in deze of enige volgende slag. Als de verkeerd 

gelegde kaart de eerste kaart van een slag was, kan het nalaten van het 

spelen van een kaart van dezelfde kleur als de verkeerd gelegde kaart 

een verzaking inhouden (zie de artikel 64A, artikel 64B7 en 

artikel 64C). Als de verkeerd gelegde kaart werd gespeeld in een al 

lopende slag en de blinde met de kaart verzaakte, zie artikel 

artikel 64B3 en artikel 64C.  

 
Uit jouw verslag begrijp ik dat je de verdwenen ruitenvrouw meldde 

vóórdat je linkertegenstander een kaart bijspeelde. Dat is dan nog op 
tijd om te corrigeren. Welke arbiters dachten van niet? En op grond van 

welk artikel?  
 

Hier zie je het gevaar van voor eigen arbiter spelen. Zittend trek je veel 
lastiger het spelregelboekje uit je kontzak! Gelukkig stelden ze zich 

nobel op. Als ze de correctie hadden verboden, had dat gemakkelijk hun 
ethisch blazoen kunnen besmetten. Gewone spelers nemen immers aan 

dat arbiters echt wel weten hoe de spelregels in elkaar zitten. 

 
Is zwijgen met nul punten ook altijd goed voor goud?  

West  Noord Oost  Zuid          
1  1  1

pas  pas  2  pas 

pas

 
Ik weet enkel de biedingen; mijn partner zit Oost. 

Ik leg als West de dummy op tafel: 0 punten, wel twee kaarten in  en drie 

kaarten in . 

Dan zegt mijn partner, enigszins teleurgesteld, dat ik had moeten kiezen; in 
dit geval . 

Het spel gaat twee down. 
 

Ik ken de situatie niet van 0 punten en toch bieden. Help! 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.45%20Gespeelde%20kaart.html
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Rob: 

Laten we even twee handen bedenken die jij en je partner zouden 
kúnnen hebben. Na jouw eerste pas gooit je partner er nog 2 

tegenaan. Dan verwacht ik in ieder geval geen ‘ziekenhuisvolgbodje’.  
 

Jouw westhand  Partners oosthand 
 7 6 5 4    9 8 

 7 6 5    H V 10 4 2 

 9 8 3 2    A 6 

 9 8     A B 7 6 

 

Kijk eerst even naar de kansen van een hartencontract en van een 
klaverencontract. Je hoeft geen grootmeester te zijn om meer slagen 

met harten als troef te verwachten dan in een klaverencontract.  
In een klaverencontract hebben de tegenspelers zelfs meer troeven dan 

jouw partij. 
 

Uiteraard pas je met jouw nulpunter in je eerste biedbeurt. 

In je tweede biedbeurt gaat het echter niet om kracht maar om 
‘voorkeur’.  

 
Met jouw 3-kaart harten weet je dat jullie samen minstens acht harten 

moeten hebben. Oosts hartenvolgbod belooft immers minstens een 
hartenvijfkaart. Ook als oost een 5-kaart klaver zou hebben, gaat je 

voorkeur om twee redenen toch uit naar een hartencontract: je hebt 
dan meer troeven én 2C levert nu eenmaal meer op dan 2C.  

 
En ongeacht je kracht, of zwakte, mag je altijd je voorkeur uitspreken 

als je kunt kiezen tussen twee kleuren! 
 

 
Zoek de fout 

Ik heb een vraag die door wedstrijdleiders verschillend werd beantwoord. 

 
Wij spelen de 2-opening als Zwakke twee voor de hoge kleuren; één van de 

vier onderdelen van de Multi. Staat ook zo op de systeemkaart. 
 

Ik open 2, de linkerspeler vraagt naar de betekenis zonder op de 

systeemkaart te kijken. Mijn partner antwoordt: ‘Multi’.  

Na afloop van de bieding speelt de tegenpartij 5, mijn linkerbuurman is 

leider. 

 
Voordat mijn partner uitkomt zeg ik dat zijn uitleg verkeerd was. Heb ik gelijk 

of niet? 
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Rob: 

Als je de Multi niet volledig speelt, is de uitleg ‘Multi’ onjuist. Daar zijn 

we het over eens. Dat moet je inderdaad corrigeren, maar … als je 
tegenspeelt moet dat pas ná de 13e slag! 

Alleen als je leider of dummy gaat worden, moet je dat melden na de 
afsluitende pas. 

 
Ik ben wel heel benieuwd naar de verschillende opvattingen van de 

geconsulteerde wedstrijdleiders. 
 

 
 

 
 

    
 

 

 
 

 
 


