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Ellen Neuvel: een 

bruggetje bij een 
landgoed in 

Almen 

 
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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Vraag ACC 104 

 

 Spel I   Spel II 
 

 A V 2    V 2 

 A B 8 2    A V 2 

 A H 2    A H 2 

 H 3 2    H 5 4 3 2 

      
 H 4 3    A 10 3 

 H 9 4 3    H 4 3 

 V 4 3    V B 10 4 3 

 A V 4    A 6 

 

Twee spellen achter elkaar ben jij leider in 6SA! 
 

Beide westspelers kiezen voor de uitkomst van 6. 

 
In beide spellen zoek je naar de veiligste speelwijze voor de 12e slag.  

 

Veiligste speelwijze 

 
Met veiligste speelwijze geef je het maken van je contract de 

allerhoogste prioriteit. Als je met het pakken van een kans op een 
overslag meer risico loopt dat je contract downgaat, neem je dat risico 

NIET.  
 

 

Welke stelling is correct? 
 

Stelling Spel I Spel II 

a. Sla H, dan 3 naar B Laat dummy 2 leggen 

b. Sla H, dan 3 naar B Laat dummy V leggen 

c. Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy 2 leggen 

d. Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy V leggen 
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Vraag ACC 104 Overpeinzing   

 

Spel I                         Spel II 


 A V 2    V 2 

 A B 8 2    A V 2 

 A H 2    A H 2 

 H 3 2    H 5 4 3 2 

      
 H 4 3    A 10 3 

 H 9 4 3    H 4 3 

 V 4 3    V B 10 4 3 

 A V 4    A 6 
 

Twee spellen achter elkaar ben jij leider in 6SA! 
 

Beide westspelers kiezen voor de uitkomst van 6. 
 

In beide spellen zoek je naar de veiligste speelwijze voor de 12e slag. 
Welke stelling is correct? 

 

Stelling Spel I Spel II 

a. Sla H, dan 3 naar B Laat dummy 2 leggen 

b. Sla H, dan 3 naar B Laat dummy V leggen 

c. Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy 2 leggen 

d. Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy V leggen 
 

Spel I 

In dit spel hangt alles af van jouw gevoel voor de kleur van de liefde …  

 A B 8 2 

  
 H 9 4 3 

Je zoekt de veiligste speelwijze om je contract te maken. Alle andere 
kleuren zijn ‘dicht’. Je mág dus één hartenslag verliezen. Maar absoluut 

geen twee! Pluk alle dertien harten uit een spel kaarten en verdeel de 
vijf kaarten die je mist lekker beroerd onder west en oost. En kijk dan 

wat er gebeurt bij de twee gegeven speelwijzen. 
 

Spel II 

Zelfde laken een pak:  
V 2 

Uitkomst 6   

 A 10 3 

 
Kijk wat er kan gebeuren als je 2 legt of V.  

Geef west B, H, of geen van beide. Dan moet je de speelwijze vinden 

waarmee je ongeacht de verdeling altijd een extra schoppenslag maakt. 
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Vraag ACC 104 de juiste stelling   

 

Spel I                         Spel II 


 A V 2    V 2 

 A B 8 2    A V 2 

 A H 2    A H 2 

 H 3 2    H 5 4 3 2 

      
 H 4 3    A 10 3 

 H 9 4 3    H 4 3 

 V 4 3    V B 10 4 3 

 A V 4    A 6 

 
Twee spellen achter elkaar ben jij leider in 6SA! 

Beide westspelers kiezen voor de uitkomst van 6. 

 

In beide spellen zoek je naar de veiligste speelwijze voor de 12e slag. 
Welke stelling is correct? 

 

Stelling Spel I Spel II 

a. = 5 ptn  Sla H, dan 3 naar B Laat dummy 2 leggen 

b. = 0 ptn Sla H, dan 3 naar B Laat dummy V leggen 

c. = 10 ptn Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy 2 leggen 

d. = 5 ptn Speel 3 naar A, dan 2 naar 9 Laat dummy V leggen 

 

Spel I 
Speel 3 naar A. Als je dan 2 voorspeelt en oost speelt (weer) een 

lage harten bij, leg je 9. Die houdt als oost ook alle andere harten 

heeft. En als west wel die slag wint, hebben OW nog maar één harten. 

Wie die heeft, maakt niet uit. H ‘vangt die liefdevol op’, waarna de 

laatste harten goed is voor de extra slag. 

Als oost niet bekent in de 2e slag, is er ook geen probleem. Dan win je 
de slag met H en speel je 4 naar B…  

Zelfs met álle harten bij west of oost win je altijd drie hartenslagen! 
 

H slaan en dan snijden op V kán geen enkele extra hartenslag 

opleveren. Voor die speelwijze kies je als je geen enkele hartenslag 

mag verliezen of je contract al veilig is, maar je graag een overslag 
meepikt.  

 
Spel II 

Laat dummy laag bijspelen! Als oost dat ook doet, wint jouw 10 de 12e 

slag. Legt oost B, dan neem je die over met A en speel je 3 na. OW 

mogen hun H maken, maar ook dan is jouw 10 goed voor de extra 

slag. 

Als oost H legt, is het eveneens kat in ’t bakkie. Na jouw A maakt 

dummy’s V het feest compleet.   
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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 

 

Minst kwaaie gezocht 
 

“We”, mijn partner en ik, hebben een biedprobleem. Wil jij ons 
adviseren?                  

 
Wij zitten west-oost.  

 
Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H 4 3  1  1  1  pas 

 5 4 3  ?? 

 A B 2 

 A B 5 4 

 
West vindt dat hij niet mag passen, maar wat moet hij bieden? 1SA kan niet, 

omdat hij geen hartendekking heeft. 

 
Rob: 

Als jullie het ‘negatief doublet’ spelen, heeft west geen enkel probleem. 
Na het volgbod van 1belooft ‘doublet’ precies een 4-kaart 

schoppen, en 1 minstens een 5-kaart! Dan is de 5-3 schoppenfit 

gevonden en kan west met zijn 3-kaart schoppen 2 bieden. 

 
Toegegeven: met een 4-kaart schoppen had oost dan een 

doublet gegeven. Als zuid wederom past, heeft west hetzelfde 
rebid-probleem. 

 
Passen is inderdaad geen optie. Als oost minstens een 4-kaart schoppen 

belooft, gaat het om de minst kwaaie keus: 
1SA: liegt over de hartenstop; 

2: liegt over het aantal klaveren (belooft een 5+kaart); 

2: liegt over het aantal schoppen (belooft een 4-kaart). 

 

Mijn voorkeur: 2. Dat is immers een kleur die in de regel toch niet 

wordt gespeeld.  

 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Wel of niet gedoubleerd? 
 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  1  pas 

2  pas  pas  doublet 

pas  3  3  doublet/pas??? 

pas  pas  pas 
 

Na verschil van mening of zuid 3 wel of niet gedoubleerd heeft of gepast 

nodigen we de WL uit. Die meldt dat hij dit spel zelf nog moet spelen en zegt 

daarom toe dat hij na afloop zal kijken. 
 

Zuid zegt dat hij de 1-opening van zijn partner niet heeft gezien, daarom 

paste hij.  

Na de 2 van west ziet zuid de opening van zijn partner wél en doubleert. 

 

Volgens mij (west) is er niet gedoubleerd.  
 

Zuid is stellig en zegt: ‘Ik heb wel degelijk gedoubleerd: ik heb twee 
doubletkaartjes neergelegd.’ 

 
Noord zegt niet te weten of zijn partner heeft gedoubleerd; hij was bezig met 

de invoer in de Bridgemate. 

 
Door de tegengestelde overtuigingen was de stemming geïrriteerd en de WL 

wist niet zo goed hoe hij daarmee het beste kon omgaan. Hij zegde ons toe 
advies te vragen aan zijn collega’s over het wel of niet handhaven van het 

doublet. 
 

3 ging down. Wat zou jouw/jullie oordeel zijn? 
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Rob: 

Laat om te beginnen altijd de biedkaartjes liggen tot alle spelers het 

eens zijn over de invoer van het eindcontract, mét de daarbij behorende 
versierselen zoals gedoubleerd of geredoubleerd. 

 
Mijn eerste vraag als arbiter zou zijn: wie legde het laatste paskaartje 

neer? 
Als noord ‘Ik’ antwoordt, is er niet gedoubleerd. Als oost dat roept, is er 

wél gedoubleerd. 
 

Is ook daar verschil van mening over, dan beslis ik dat het contract 
NIET is gedoubleerd.  

Waarom? Omdat ik moet aannemen dat noord zijn partner niet wil 
afvallen. Want de Bridgemate bedien je niet tijdens het bieden, maar ná 

de afsluitende pas!  
 

Een tip voor de arbiter: laat je niet meeslepen in een irritatiespiraal. 

Kijk niet al te ernstig - liever alsof je naar een blijspel kijkt . Want je 
gelooft toch niet echt dat vier volwassen mensen, die zeggen dat ze 

voor de gezelligheid komen, een beetje ruzie zitten te maken over een 
wel of niet gedoubleerd contract?! Stel in ieder geval vast dat je ervan 

overtuigd bent dat alle betrokkenen eerlijk vertellen wat zij wel en niet 
hebben gezien.  

 
Vaak kan een beetje humor helpen. Bijvoorbeeld: 

‘Beste giganten, ik voel dat de lucht gevuld is met irritatie, en dat 
is precies hetgeen waar jullie niet voor zijn gekomen. En wat nog 

erger is, ik lijd zelf aan een ernstige irritatiefobie. Zodra ik irritatie 

besnuffel, word ik snel uitzonderlijk agressief. En dat kan 
verregaande gevolgen hebben. Hebben jullie toevallig gisteren het 

Nieuws gehoord, over die lantaarnpaal in mijn straat? Welnu, die 
heb ík zo’n trap gegeven: er staat nu een nieuwe.’ 

 
Denk bij dit soort grappen wel in de eerste plaats aan je eigen 

veiligheid. Als je fysiek geen partij bent, begin dan pas met een grap als 
je tussen de betreffende tafel en de nooduitgang staat…  

 
Merkwaardig een opening bij partner en een opening mee is gelijk aan 

de manche. 3SA wordt zeker gemaakt. Een hartencontract moet dan 
4 down gedoubleerd. 

 
 

 

 
 

 
  


