Anti Corona Competitie

Nr. 110

maandag 28 december ’20
Bridge, denksport

Hoe kan dat nou, ik heb
vier azen en jij belooft er
twee?!

Foto van Piet Vos

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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Met dank aan de tegenpartij
Probeer met deze gedachte de juiste aanpak te vinden…
Vraag ACC 110
Tegen passende tegenstanders werd je in deze twee spellen leider in 3SA.
Spel I
 A 10 2
5432
AH2
H32

Spel II
 A 10 2
32
 A B 10 9 2
432











H93
AH6
6543
A54

West start met B

V93
H4
H876
AHVB

West start met 8

Welke stelling is goed?
a.
b.
c.
d.

In beide spellen laat je dummy A bijspelen.
In beide spellen laat je dummy 2 bijspelen.
Alleen in spel I laat je A leggen; in spel II 2.
Alleen in spel I laat je 2 bijspelen; in spel II A.
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Vraag ACC 110 - Overpeinzing
Tegen passende tegenstanders werd je in deze twee spellen leider in 3SA.
Spel I
 A 10 2
5432
AH2
H32

Spel II
 A 10 2
32
 A B 10 9 2
432











H93
AH6
6543
A54

West start met B

V93
H4
H876
AHVB

West start met 8

Welke stelling is goed?
a.
b.
c.
d.

In beide spellen laat je dummy A bijspelen.
In beide spellen laat je dummy 2 bijspelen.
Alleen in spel I laat je A leggen; in spel II 2.
Alleen in spel I laat je 2 bijspelen; in spel II A.

Spel I
Je telt acht vaste slagen: AH, AH, AH en AH.
De 9e slag kan uit de schoppen, harten en ruiten komen. In de
schoppenkleur als je over de tegenstander snijdt die V in handen
heeft. In harten en ruiten als de ontbrekende zes kaarten 3-3 zitten.
Spel II
Nu tel je zeven vaste slagen: A, AH en AHVB.
Gelukkig mag je rekenen op minstens twee extra ruitenslagen; drie als
je V vindt.
Maar, wat doe je in de eerste slag? Waarom zou je de tegenpartij bedanken?
Wat kun je met die cryptische opmerking? Tijdens het bieden pasten ze, dus
je hebt geen enkele informatie. Het enige levensteken tot nu toe is wests
uitkomst.
Volgens de systeemkaart van OW belooft een plaatjesuitkomst het lagere
aangrenzende plaatje, en belooft een uitkomst met een lage kaart minstens
één plaatje in die kleur. Maar is 8 een lage kaart?
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Vraag ACC 110 – de juiste stelling
Tegen passende tegenstanders werd je in deze twee spellen leider in 3SA.
Spel I
 A 10 2
5432
AH2
H32

Spel II
 A 10 2
32
 A B 10 9 2
432











H93
AH6
6543
A54

West start met B

V93
H4
H876
AHVB

West start met 8

Welke stelling is goed?
a. In beide spellen laat je dummy A bijspelen
b. In beide spellen laat je dummy 2 bijspelen
c. Alleen in spel I laat je A leggen; in spel II 2
d. Alleen in spel I laat je 2 bijspelen; in spel II A

= 10 punten
= 0 punten
= 5 punten
= 5 punten

Spel I
Gangbaar is dat van twee aangrenzende plaatjes wordt uitgekomen met
het hoogste. Van AH met het aas, van HV met de heer en van VBx(x)
dus met de vrouw. Met de uitkomst van B ontkent west dus V. Dat
betekent dat oost waarschijnlijk V in handen heeft, en dat je dus over
oost moet snijden om deze dame te vangen. Dat kan alleen als je de
uitkomst meteen arresteert met A! (Stelling b en d vallen af).
Waarschuwing
Als je partner de kleur niet bood, kom dan liever alleen uit met V
als je daar minstens B9 bij hebt. Het risico is anders veel te
groot dat je de leider aan een extra slag helpt.
Spel II
Een lage schoppen vraagt in de regel om terugkomst in die kleur.
Aangezien 8 geen uitgesproken lage kaart is, zit H bijna zeker bij
oost. Het is nu heel verleidelijk om dummy een lage schoppen te laten
leggen: V is dan altijd goed voor een extra slag. Toch kun je beter A
laten bijspelen, A slaan en over oost op V snijden. West mag die slag
winnen. Het kán dan evengoed misgaan, als west weer schoppen speelt
en oost (na H) harten. Maar je pakte met direct A wel de grootste
kans om dat te voorkomen (stelling c valt ook af).
Opgelet!
Een tegenspeler mág afwijken van de uitkomstafspraak om daarmee de
leider op het verkeerde been te zetten! Wees dus waakzaam!
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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
Geblokkeerd
Partner noord
A9875
Dummy west
Leider oost
HV2
64
Mijn zuidelijke klaveren
 B 10 3
Na 1SA – 3SA van onze tegenstanders kwam ik uit met B.
Dummy H, mijn partner won die slag met A, oost speelde 4 bij.
De tweede klaverenslag begon hij met 7, leider oost 6, ik – uiteraard – 3
omdat partners 7 al hoog genoeg was. Dummy won die slag met V.
Toen mijn partner later in een andere kleur aan slag kwam, speelde hij weer
klaveren, voor mijn 10 (hoera). Daarmee waren mijn klaveren op, en toen
mijn partner daarna weer aan slag kwam, had de leider zijn negen slagen al
binnen (oh droefenis!). Ik zei daarna op uiterst vriendelijke toon: ‘Je had
beter je A beter kunnen bewaren tot de 3e slag, kwakbol.’ Daarop reageerde
hij met: ‘Dat lijkt mij niet, want ik kon uittellen dat die klaverenboer jouw
enige punt moest zijn.’
Wat moet ik hier nu mee?
Rob:
Ik ken het predicaat ‘Kwakbol’ niet. Als ik naar jouw speelwijze kijk, en
jouw partner noord ook jouw vaste bridgepartner is, dan lijkt mij de
volgende verklaring correct: ‘Geduldig persoon dat uitstekend omgaat
met de meest onnozele aantijgingen’. Een bridgepartner dus waar je
heel zuinig op moet zijn!
Jullie spelen het contract namelijk moeiteloos down als jij in de tweede
slag, ondanks partners 7, jouw 10 had gelegd. Als de leider dan ook
V laat leggen, blijft partner noord in de latere klaverslag met 8 aan
slag, waarna hij ook zijn volgende twee klaveren maakt…
En als de leider dummy de tweede slag laat duiken? Dan speel jij je
derde klaveren en doet je partner nadat hij aan slag komt de rest.
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Hoe komen we – tegen passende tegenstanders – in het juiste contract?

Wij boden:

West
 10 8 4 2
B
A653
AH75

Oost
75
AV942
H 10 7 2
82

1* kan 2-krt zijn
1
pas

1 (4+)
1SA

Start 8; resultaat: 1SA C = 22,50%
Partner bood 1SA omdat 2 4e kleur zou zijn. Is er iets voor te zeggen om in
dit biedverloop 2 als echt te spelen en 3 als 4e kleur?
Klaas
Bep & Anton:
2 is inderdaad ‘Vierde kleur’. Wat zou je anders moeten bieden met
een mancheforcing hand waarmee je wilt onderzoeken wat de beste
manche is? Dan zou je volledig vast zitten.
De score op het spel valt tegen. Blijkbaar is de tegenpartij vaak 1 down
(-100) gegaan.
Als je de ruitenstart in de dummy (west) pakt en B speelt, heb je een
aardige kans op 1SA+1 en dat is weer veel beter dan die plus 100. Als
zuid B overneemt en weer ruiten speelt, heb je je 8 slagen al (twee in
klaveren, drie in ruiten en (waarschijnlijk) drie in harten.
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