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  Anti Corona Competitie Nr. 108                dinsdag 22 december ’20 

Bridge 
 

Dordogne in Frankrijk, brug over 
de rivier de Lot 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Foto van Marian Stoffers 

 

 

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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In de vorige ACC twee SA-contractjes, in dit nummer één troefcontract. 

 

ACC-vraag 108 
 

Met twee passende tegenstanders word jij – na 1 - 1, 2 - 4 –

uitgeroepen tot leider in een 4-contract. 

 
 B 4 3 2 

 H B 2 

 H 2 

 A V 3 2 

  
 A H 6 5 

 5 4 3 

 A 3 

 B 6 5 4 

 
West start met V. 

 
Welke twee zwarte kleurbehandelingen zijn de jouwe? 

a. B voor;  B voor. 

b. B voor;  4 naar V. 

c. AH slaan;  B voor. 

d. AH slaan;  4 naar V. 
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ACC-vraag 108 - Overpeinzing 

 

Met twee passende tegenstanders word jij – na 1 - 1, 2 - 4 –

uitgeroepen tot leider in een 4-contract. 

 
 B 4 3 2 

 H B 2 

 H 2 

 A V 3 2 

  
 A H 6 5 

 5 4 3 

 A 3 

 B 6 5 4 

 
West start met V. 

 

Welke twee zwarte kleurbehandelingen zijn de jouwe? 
a. B voor;  B voor. 

b. B voor;  4 naar V. 

c. AH slaan;  B voor. 

d. AH slaan;  4 naar V. 

 

Slechts één spelletje, maar twee dilemma’s!  
 

Ik geef alleen maar een paar mogelijke verdelingen van de ontbrekende 
kaarten die het verschil kunnen maken in de behandeling. 

 
 West   Oost 

 V x    x x x  

 V x x x   x 

 

 
 H    10 x x x 

 H x    10 x x 

 H x x   10 x 

 x x x x   H 
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ACC-vraag 108 – de juiste twee behandelingen 

 

Met twee passende tegenstanders word jij – na 1 - 1, 2 - 4 –

uitgeroepen tot leider in een 4-contract. 

 
 

 B 4 3 2 

 H B 2 

 H 2 

 A V 3 2 

 V 7      10 9 8 

A 8 7 6     V 10 9 

 V B 10 9 8    7 6 5 4 

 H 9      10 8 7  

 A H 6 5 

 5 4 3 

 A 3 

 B 6 5 4 

 
West start met V. 

 
Welke twee zwarte kleurbehandelingen zijn de jouwe? 

a. B voor;  B voor   = 0 punten 

b.  B voor;  4 naar V   = 5 punten 

c.  AH slaan;  B voor   = 5 punten 

d.  AH slaan;  4 naar V   = 10 punten 

 

De juiste keuzes worden in dit spel royaal beloond.  
Door AH te slaan, verlies je geen schoppenslag. 

Met 4 naar V, en daarna A slaan, win je ook alle klaverenslagen. 

Tweemaal een kleine harten naar dummy’s HB levert een hartenslag op. 

Samen met de twee ruitenslagen is het eindresultaat: 4+1.  

 

Als je twijfelde over het wel of niet voorspelen van B, onthoud dan dat deze 

harde werker alleen een slag toevoegt als je begon metAH. In de derde 

schoppenslag is hij 10 de baas. En met Vxxx bij west staat hij eveneens 

garant voor een schoppenslag als je na AH een kleine schoppen vanuit je 

hand naar B speelt. Beginnen met voorspelen van B schept slechts één 

zekerheid: hij kan dan nooit een slag winnen! Bij de actuele verdeling geef je 

dan zelfs onnodig een schoppenslag weg. 
 

Merk op dat je met het voorspelen van B eveneens een serieuze gooi doet 

naar een zaligverklaring, want zalig zijn de gevenden. Door het voorspelen 
van B verlies je een kans op een extra slag. West zal op B beslist H 

bijspelen (honneur op honneur). Die slag win je met dummy’s A. De 

volgende slag is voor V,  maar de derde klaverenslag… gaat naar oosts 10! 
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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 

  

2SA-rebid 12-14 of 18-19? 
 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  2 

pas  2  2SA??   

 
Na een passende partner belooft een 1SA-rebid 18/19 punten. 

Geldt die kracht van 18-19 punten ook voor dit 2SA-bod? 
Of belooft dat 12-14 ptn? 

 
Wij komen er niet uit - ik weet dat je ons kunt helpen! 

 

Rob: 
Oei, oei, hier wordt met scherp geschoten.  

 
West  Noord Oost  Zuid 

     1  1 

pas  pas  1SA  

 
Inderdaad belooft het 1SA-rebid na een passende partner 18-19 

punten, zoals in bovenstaand biedverloop. Dat heeft alles te maken met 
de passende partner west. Die kan nul punten hebben! Dan is 1SA al 

een zware kluif om binnen te slepen. 

 
West  Noord Oost  Zuid 

     1  pas 

2  pas  2SA 

 
Dit 2SA-rebid belooft inderdaad 12-14 punten. En dat is alleszins 

verantwoord, omdat partner west minstens 10 punten in de pot stort.  
 

Dan terug naar jullie biedverloop. NZ weten elkaars kleur. Met gelijke 
verdeling van kracht (20-20) steekt oost met 2SA zijn hoofd beslist en 

vrijwillig in een strop. Zelfs met 18-19 punten. De overweging om dat 
met 12-14 punten te doen, beschouw ik daarom als een zeer geslaagde 

grap… 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Biedprobleem 
 

Partner Ik  Mijn hand 
1  1  Ik heb 10/11 punten, met een 5-kaart harten 

1SA  ??  en een 4-kaart schoppen. 
 

Partner belooft met zijn 1SA-rebid 12-14pt. Als ik schoppen bied, dan is dat 
reverse, toch?  

En als ik harten herhaal, dan beloof ik een 6-kaart . Klopt toch ook? 

Ik heb 10/11 pnt.  Wat kan of moet ik dan bieden? 

Hoe geef ik mijn 5-kaart harten aan? Dat is belangrijk als partner een 3-kaart 
mee heeft. 

Rien 

 
Rob: 

Check Back Stayman lost dit probleem volledig op. 
 

Na partners opening in een lage kleur, en zijn 1SA-rebid, is 2 Check 

Back Stayman. Dit bod inviteert voor de manche (11+) en vraagt om 

nadere informatie. 
 

Openaar  Bijbieder 
1/  1 

1SA  2* 

-2     3-krt  met 12-13 ptn 

-3……………………… 3-krt  met 13-14 ptn 

 

-2…………………  12-13 ptn, géén 3-krt  

-2SA………………  13-14 ptn, geen 3-krt  

 
Openaar Bijbieder 

1/  1 

1SA  2 

-2……………………  4-krt  

-2……………………  3-krt  met 12-13 ptn 

-3……………………  3-krt  met 13-14 ptn 

 

-2……………………  12-13 ptn, géén 3-krt  

-2SA…………………… 13-14 ptn, geen 3-krt  

 
Let vooral op de logica van de antwoorden. Dan gaat het onthouden en 

toepassen vanzelf! 
 


