
Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 

  Anti Corona Competitie Nr. 111                donderdag 31 december ’20 

 

 
Houd moed. Het komt goed. Mijn roodborstje ‘Pietje’ heeft het mij vanmorgen 

in mijn oor gefluisterd. Hij eet uit mijn hand als ik op een bankje aan mijn 
favoriete ven zit in het bos van Oisterwijk.  

 
Een heel fijne jaarwisseling toegewenst. 

 
Loes Westgeest 

 
De twee foto’s boven zijn van Els Oomis, de close-up van Pietje maakte ikzelf.  
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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 niet toegestaan om een bedrag in de Bridgepot te storten voor wat je 

nog verwacht!!! Want dan kan ik nooit zonder schuldgevoel stoppen…  

 
Vraag ACC 111 



 West  Noord Oost  Zuid 

     1  doublet 

pas  1  pas  1SA 

pas  2SA  pas  3SA (allen passen) 
 

 8 7 6 5 

 3 2 

 A 10 9 7 

 V 3 2 

 

 A H 4 

 H 4 

 H B 8 2 

 A B 5 4  

 

Zuid speelt 3SA. 
Ondanks oosts 1-opening start west met 5. Oost wint de uitkomst met A 

en speelt harten terug voor zuids H.  

 

De derde slag speelt zuid B naar A; laat dummy dan 10 voorspelen en 

snijdt op V.  

 

Wat vind je van Zuids bieden en spelen? 
a. Zuid bood en speelt perfect 

b.  Zuid bood perfect, het uitspelen kan beter. 
c.  Zuids bieden kan beter, maar hij speelt het perfect uit. 

d.  Zuids bieden én spelen zijn voor verbetering vatbaar. 
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Vraag ACC 111 - Overpeinzing 

 


 West  Noord Oost  Zuid 

     1  doublet 

pas  1  pas  1SA 

pas  2SA  pas  3SA (allen passen) 
 

 8 7 6 5 

 3 2 

 A 10 9 7 

 V 3 2 

 

 A H 4 

 H 4 

 H B 8 2 

 A B 5 4  

 
Zuid speelt 3SA. 

Ondanks oosts 1-opening start west met 5. Oost wint de uitkomst 

met A en speelt harten terug voor zuids H.  

 
De derde slag speelt zuid B naar A; laat dummy dan 10 voorspelen 

en snijdt op V.  

 

Wat vind je van Zuids bieden en spelen? 
a. Zuid bood en speelt perfect 

b.  Zuid bood perfect, het uitspelen kan beter. 
c.  Zuids bieden kan beter, maar hij speelt het perfect uit. 

d.  Zuids bieden én spelen zijn voor verbetering vatbaar. 

  
Zuid speelt een SA-contract, dus hoef ik hem niet te vertellen dat hij moet 

beginnen met het tellen van zijn vaste slagen. Want die hééft hij al geteld. En 
natuurlijk kwam hij (met AH, AH én A) net als jij en ik ook op vijf vaste 

slagen, al vóórdat zuid de dummy een kleine harten liet bijspelen. En na 
oosts A verhoogde hij dat aantal van vijf naar zes! 

 
Wat weet zuid van OW?  

 Dat ze samen 15 punten hebben. 
 Dat oost openingskracht belooft. 

 Dat west, ondanks oosts 1-opening, met harten uitkwam. Als west punten 

heeft, zal dat dus in harten moeten zijn. 

 

En wat zou zuid graag willen? 
Over oost snijden: op V én op V…  

 
En wat valt er te peinzen over het bieden? Een doublet belooft minstens een 

3-kaart in de ongeboden kleuren, of geldt dat alleen met gewone kracht? 
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Vraag ACC 111 – Ons oordeel over zuids bied- en speeltechniek 

 


West  Noord Oost  Zuid 

    1  doublet 

pas  1  pas  1SA 

pas  2SA  pas  3SA (allen passen) 
 

 8 7 6 5 

 3 2 

 A 10 9 7 

 V 3 2 

 

 A H 4 

 H 4 

 H B 8 2 

 A B 5 4  

 
Zuid speelt 3SA. 

Ondanks oosts 1-opening start west met 5. Oost wint de uitkomst met A 

en speelt harten terug voor zuids H.  

 
De derde slag speelt zuid B naar A; laat dummy dan 10 voorspelen en 

snijdt op V.  

 

Wat vind je van Zuids bieden en spelen? 
a.  Zuid bood en speelde perfect     = 10 ptn. 

b.  Zuid bood perfect, het uitspelen kan beter   = 5 ptn. 
c.  Zuids bieden kan beter, maar hij speelt het perfect uit = 5 ptn. 

d.  Zuids bieden én spelen zijn voor verbetering vatbaar = 0 ptn. 

 
Zuid bood uitstekend (c en d vallen af). Na zijn doublet moet zuid met 

normale openingskracht passen op partner noords 1-bod (daarom geldt 

de voorwaarde van minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren). Noords 

1-bod sluit immers 0 punten niet uit. Het 1SA-rebid belooft daarom 18-19 

punten. Daarop zal noord met niets passen. 2SA duidt op 6-8 punten, want 

met 9 punten had noord sterker moeten bieden. Dat is voor zuid mooi genoeg 
om 3SA uit te bieden. 

 
Zuid speelde ook uitstekend! (b valt ook af). De oversteek met B naar 

A is essentieel. Als oost V in de derde slag bijspeelt, kan zuid in de 4e 

ruitenslag weer naar noord om op H te kunnen snijden.  

 
En als oost ook de 3e ruitenslag V in zijn armen houdt? Dan moet zuid 

wachten met de 4e ruitenslag. Dummy is nog steeds aan slag. Speel dan eerst 

2 naar B! H komt daarna wel . 

 

En met vraagstuk 111 sluiten we dit krankzinnige coronajaar af… 
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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 

 

Waar ging het mis? 
 

West gever / NZ kwetsbaar, NZ passen 
West    Oost 

 H 10 2    9 7 6 

 V 10    H B 3 

 8 2     A H 9 4 3 

 A H V 10 8 3   B 6 

 
Wij boden:  1    1 

2    2 

3    pas 

Waar gaat het mis? In mijn (wests) optiek kan ik na partners 2-bod geen 

2SA bieden. Ik heb immers slechts harten Vx. Ik weet van zijn overwaarde, 

maar niet van zijn hartenstop. Ik verwacht bij mijn partner na deze bieding 
12+ punten, minimaal 4-4 ruiten/schoppen. 

 
Mijn visie is dan ook dat oost beter 2 kon bieden. Daarna kan ik met mijn 

schoppenstop wel 3SA bieden.  
 

Volgens mijn partner vraagt zijn 2 om een schoppenstop. Maar wij spelen 4e 

kleur, niet derde kleur. Dus lijkt mij het 2-bod niet juist.  

 

Heeft mijn partner toch een punt? 
 

Freek 

 

Bep & Anton: 
Je moet bridge niet moeilijker maken dan het is:  West  Oost 

1  1 

2  2 

3SA 
 

Dat lijkt ons het normale biedverloop. Na 2 zijn er twee ongeboden 

kleuren. Dan bied je (als oost) de kleur waar je wel een dekking in 
hebt. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Biedverbod met nul punten? 
 

Graag wil ik de volgende vraag voorleggen. 

 
Afgelopen woensdag op onze clubsessie op StepBridge opende mijn partner 

met 1.   

 

De tegenpartij legt een doublet. Ik heb deze verdeling:      

   

    

 

met nul punten  
 

Ik wilde mijn partner niet laten zitten op zijn gedoubleerde 1 en bood 1. 

Uiteindelijk eindigde het spel in 4-1 voor de tegenpartij. Eén van onze 

wedstrijdleiders zei dat hetgeen ik gedaan heb, absoluut verboden is omdat 
op onze systeemkaart staat dat we bijbieden vanaf 6 punten. Heb ik nu een 

doodzonde begaan of mag ik wel bijbieden met minder dan 6 punten? Ik 
verwijs ook naar pagina 16 van het bridgeblad van december. Ik zie je reactie 

graag tegemoet. 

 
Gerard  

 
Rob: 

Ik begin met een algemene opmerking. 
Door de veelzijdigheid van ons mooie spel is het zeer gevaarlijk om in 

absolute termen te spreken… 
 

Ook als een bijbod op partners 1-opening minstens zes punten 

belooft, zou het van de gekken zijn als je een dreigende ramp niet zou 

mogen voorkomen. Met jouw ene klaveren en partners mogelijke 2-

kaart in die kleur kan je linker tegenstander, met flinke klaveren tegen, 
daar via een eenvoudige pas een strafdoublet van maken. Uitstekend, 

en volstrekt legaal, om dan meteen 1 te bieden. 

 

Fijn voor de tegenstanders dat je geen zes punten had, anders waren 
ze nog ‘downer’ gegaan . 

 
Mocht de betreffende WL het niet eens zijn met mijn uitspraak, laat 

hem dan gerust contact met mij opnemen. 
 

 
 

 


