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  Anti Corona Competitie Nr. 105                zondag 13 december ’20 

 

 

Bridge 
 

 
De brug is over de Oude Rijn in 

Woerden, bij het Jaagpad, richting 

Harmelen! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Foto van Ellen Neuvel 

 
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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Vier biedvraagjes 

 

Je rechtertegenstander (oost) opent met de ‘Zwakke twee’.  
 

OW geven als uitleg 5-10 punten met een 6-kaart in de openingskleur. 
 

Welk biedkaartje pluk je uit je biedbox of klik je aan? 
 

 Oost   Zuid  Jouw zuidhand 
1 2 (zwak)  ??   H V 3 2 

 A B 9 8 

      2 

      H 5 4 3 

 

2 2 (zwak)  ??   5 4 

 H V B 6 5 4 

 B 9 8 

 8 7 

 
3 2 (zwak)  ??   H V 10 9 8 

      5 4 

      A H B 

 4 3 2 

 

4 2(zwak)  ??   3 2 

 A H B 9 8 

 H B 3 

 A B 2 
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Vier biedvraagjes - Overpeinzing 

 

Je rechtertegenstander (oost) opent met de ‘Zwakke twee’.  
OW geven als uitleg 5-10 punten met een 6-kaart in de openingskleur. 

Welk biedkaartje pluk je uit je biedbox of klik je aan? 
 

 Oost   Zuid  Jouw zuidhand 
1 2 (zwak)  ??   H V 3 2 

 A B 9 8 

      2 

      H 5 4 3 

 

2 2 (zwak)  ??   5 4 

 H V B 6 5 4 

 B 9 8 

 8 7 

 

3 2 (zwak)  ??   H V 10 9 8 

      5 4 

      A H B 

 4 3 2 

 
4 2(zwak)  ??   3 2 

 A H B 9 8 

 H B 3 

 A B 2 

 

Je pakt je kaarten op, sorteert ze en meestal weet je al meteen met welk bod 
je wilt openen. Tot opeens je rechtertegenstander het bal opent met een 

vervelende ‘Zwakke twee’-opening. Hoe ga je daarmee om? En verwacht je 
vaste bridgepartner dan dezelfde kracht en verdeling die jij op je netvlies 

hebt?  

 
Met deze vier handen kun je dat uitstekend toetsen. Allereerst door aan je 

partner te vragen welke vier biedingen hij uit zijn biedbox tovert. Zitten jullie 
volledig op dezelfde lijn en voelt dat goed? Niets aan veranderen! Wacht 

rustig op de volgende ACC! 
 

Blijkt er hier en daar een verschil in interpretatie, en twijfelen jullie over wat 
de beste aanpak zou kunnen zijn, dan helpen de volgende regels je misschien 

op weg: 
 Bied met openingskracht een goede 5+kaart.  

 Geef een doublet met openingskracht zonder 5-kaart en minstens een 3-
kaart in de ongeboden kleuren. Zonder krachtbod van je partner pas je in 

je 2e beurt.  
 Doubleer met een zeer sterke hand. In je tweede beurt bied je een 

kleur of SA. 

 Pas als je hand niet voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden.  
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Vier biedvraagjes - Mijn biedingen 

 

Je rechtertegenstander (oost) opent met de ‘Zwakke twee’.  
OW geven als uitleg 5-10 punten met een 6-kaart in de openingskleur. 

Welk biedkaartje pluk je uit je biedbox of klik je aan? 
 

 Oost   Zuid  Jouw zuidhand 
1 2 (zwak)  Doublet!  H V 3 2 

 A B 9 8 

      2 

      H 5 4 3 

 

2 2 (zwak)  Pas!   5 4 

 H V B 6 5 4 

 B 9 8 

 8 7 

 

3 2 (zwak)  2!   H V 10 9 8 

      5 4 

      A H B 

 4 3 2 

 
4 2(zwak)  Doublet!  3 2 

 A H B 9 8 

 H B 3 

 A B 2 

 

1. Doublet! = 2½ punt.  
Met een 4-kaart in de ongeboden kleuren is dit een ideale hand voor 

een infodoublet. Op elk bod van partner dat géén kracht belooft (kleur 
zonder sprong of ‘pas’ op bieding west), pas je. 

 
2. Pas! = 2½ punt. 

Na een preëmptief bod van je tegenstanders is het niet verstandig om 

te bieden met een hand waarmee je zelf preëmptief zou openen. Als je 
met 3volgt, verwacht je partner openingskracht. 

 
3. 2! = 2½ punt. 

Lekker handje! Partner rekent op openingskracht met een 5-kaart . 

 

4. Doublet = 2½ punt. 
Deze hand is te sterk voor 3! Met 7-8 punten en harten mee moet 4 

een kansrijk contract zijn. Met zo weinig punten zal je partner echter 
hoogstwaarschijnlijk passen als je direct 3-bod biedt. Met eerst 

doublet en dan 3 vertel je je (super)kracht. 

 

De som van je punten is je rapportcijfer. Je mag dat naar boven afronden. 

Ik ben gul vandaag! 
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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 

 

Belooft na een volgbod een bijbod in een nieuwe kleur een 4- of 5-kaart? 

Ik was op internet op zoek of je met een 4-kaart in een nieuwe kleur kon 
bieden (bijbod) na een opening van partner en een tussenbod.  

 
Ik lees in ‘Leer bridge met Berry Westra’, deel 4, (2009) nl. dat wanneer je 

negatief doublet speelt (4-kaart) een bijbod in een nieuwe kleur (op 1-
hoogte) na een tussenbod, ten minste een 5-kaart moet zijn.  

 
Ik vind het nogal verwarrend, omdat in ‘Start met bridge 2’ van Jacques 

Barendregt en Koos Vrieze (2019) staat dat een 4-kaart in bovenstaande 
bieding voldoende is. (Ze hebben het dan niet over het spelen van een 

negatief doublet). 
 

Bij het zoeken op internet kwam ik op uw site terecht, beginnerscursus 2018, 

waarin ik las dat je met een 4-kaart in bovenstaande bieding gewoon kunt 
bijbieden.  

 
Ik vraag me nu af of de spelregels in bovenstaande bieding de afgelopen 

jaren gewijzigd zijn of dat het afhangt van de afspraak met je partner of je 
wel of geen negatief doublet speelt?  

 
Ik speel 5-kaart hoog en speel al een paar jaar thuisbridge, maar ik wil in het 

najaar op een bridgeclub gaan spelen. Ik ben me nu daarop aan het 
voorbereiden.  

 
Ik zou graag wat meer informatie willen over de kosten van uw cursus en of 

het ook in (papieren) boekvorm is uitgekomen of alleen digitaal.  
 

Het is nogal een klus om het uit te printen.  

 
Rob: 

Je maakt één grote fout: je schrijft mij namelijk aan met u, en dat is 
absoluut verboden! Dan over de ‘bijzaken’ : 

 
 Na het volgbod van 1 belooft een bijbod van 1/ minstens een 4-

kaart in de geboden kleur én ontkent dat bod een 4+kaart in de 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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andere hoge kleur. Met een 4+kaart in de beide hoge kleuren kiest 
de bijbieder voor ‘doublet’. 

 Na het volgbod van 1 belooft 1 minstens een 5-kaart en doublet 

precies een 4-kaart schoppen. 
 

De afgelopen jaren wordt dit negatief doublet steeds meer toegepast.  
 

Ter geruststelling: als je deze regels met je partner zo toepast, lig je 
daarmee al meteen voor op een belangrijk deel van de meeste 

clubbridgers! Veel bridgers verdiepen zich namelijk niet heel actief in de 
ontwikkeling van de biedtechniek. Die drijven vooral op wat ze eens 

hebben geleerd. En dat mag . 
 

Mijn digitale cursus is gratis. Want hoe meer mensen bridge gaan 
spelen, des te leuker dat is voor de reeds bridgende bevolkingsgroep! 

Maar helaas voor jou: van mijn cursus bestaat alleen een digitale 

versie. Maar als je die uitprint en in een ordner opslaat, kost je dat 
alleen de aanschaf van een ordner en een pak papier… 

 
En je kunt kiezen! Ik heb namelijk twee cursussen voor beginners in 

PDF: 5-kaart hoog en 4-kaart hoog. 
 

 
Zeer interessant 

Ik heb een zeer interessante biedserie!!!!!!!! 

 
Noord heeft 12 punten, met SA-verdeling en onder andere Vxx. 

Zuid heeft 10 punten met een 6-kaart klaveren.  
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  1  2 

pas  2SA  pas  3 

pas  pas  pas 

 
Noord is het niet eens met het 3-bod. Hij vindt dat zuid 3SA had moeten 

bieden. 
 

Zuid vindt dat niet. Met 13 (max. 14) punten bij noord, en zuids 10 punten is 
3SA te hoog. Noord weet dat zuid maximaal een 2-kaart harten heeft, anders 

had hij 3 geboden. Vermoedelijke verdeling moet daarom zijn:    

. Daarom liet zuid de beslissing van wel of niet 3SA aan noord. 

 
3 werd gemaakt, 3SA ging 1 down. 

 
Wat is jouw mening? 
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Rob: 

Eerlijk gezegd vind ik de dialoog tussen noord en zuid veel interessanter 

dan die hele biedserie. 
Zuid maakte zijn 3-contract, waarna zuid van noord het verwijt krijgt 

dat noord liever in 3SA één down was gegaan… Zo zout heb ik het nog 
nooit gevreten, zeggen we hier in Amsterdam. 

 
Met een vlakke verdeling is 3SA op 22 honneurpunten natuurlijk geen 

optie. Maar met een lopertje, bijvoorbeeld HVBxxx is dat andere koek. 

Dat kan zomaar goed zijn voor vijf/zes klaverslagen. Met 2SA belooft 

noord een opvang in schoppen; die hoeft zuid dus niet te hebben. 
 

Met een tochtige 6-kaart klaveren kies ik ook voor 3. Dan kan noord, 

met een tophonneur mee in klaveren, zelf kiezen voor 3SA (-1) . 

 

Standaard? 

Onlangs nam ik deel aan een gezellig toernooi met 76 paren. Volgens het 

programmaboekje waren alleen in de A-lijn afwijkende conventies 
toegestaan. De andere drie lijnen moesten volgens de standaardkaart van de 

NBB spelen. 
 

Het spel:  
Er werd 1SA geopend en mijn partner bood 2, gealerteerd en uitgelegd: 

Landy.  
 

De andere partij accepteerde dit niet en riep de arbiter. De bieding zou niet 

standaard zijn. De arbiter beaamde dit en gaf ons een nul score. 
 

Mijn vraag: hoe ga je om met zo’n situatie, als je niet 123 de standaardkaart 
bij de hand hebt en dus geen bewijs van het tegendeel kunt overleggen?  

 
Voor de duidelijkheid: uiteraard stond de Landy-conventie wel op onze 

systeemkaart. 
 

Wat vind je van de beslissing van de referee en wat van de organisatie die 
onduidelijke regels stelt, bijvoorbeeld de gewenste systeemkaart niet 

expliceert? 
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Rob: 

Omdat ik jouw vraag alleen kan beantwoorden met de standaardkaart 

van de NBB voor mijn (Romeins gevormde) neus, plukte ik die van 
internet. 

 
Maar… die kun je alleen plukken als je lid bent van de NBB. Ik weet niet 

of ook niet-NBB-leden op dat toernooi welkom waren - ik mag hopen 
van wél - maar die hebben dan tegelijk een groot probleem. 

 
Gelukkig ben ik NBB-lid, dus kon ik de systeemkaart ‘De enige 5-kaart 

Hoog methode ondersteund door de NBB’ downloaden en printen. 
 

En welke conventies staan op deze systeemkaart onder het kopje 
Conventies na opening tegenpartij 

Na kleuropening: Unusual 2SA, upper cuebids 
Na 1SA: Landy… 

 

Dit duidt in ieder geval op een ernstige inschattingsfout van de arbiter. 
 

Maar stel nu even dat Landy inderdaad niet toegestaan zou zijn. En de 
deelnemers dat ook kunnen weten. Zelfs dan is het absurd om dat 

standaard af te doen met een nul. Laat de spelers doorbieden en 
spelen, en kijk achteraf of door het gebruik van het verboden wapen 

schade is ontstaan voor de tegenstanders. Die repareer je, waarbij je de 
overtreders het nadeel geeft van eventuele twijfel. Ook vertel je ze dat 

in deze lijn deze afspraak verboden is. 
 

Op zich vind ik het uitstekend om in bepaalde lijnen storende 
biedafspraken te verbieden. Maar geef dan wel duidelijk aan welke 

afspraken wel en niet zijn toegestaan.  
 

Mijn voorkeur 

Overigens gaat mijn voorkeur uit naar een alert met (in plaats van 
‘Landy’) de concrete uitleg: ‘2 betekent 4+ in beide hoge kleuren’. 

Zeker als Landy niet op de systeemkaart van de tegenspelers staat. 


