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  Anti Corona Competitie Nr. 114                   zaterdag 9 januari ’21 

 

Bridge 
 

In het kader van je 
bruggenserie stuur ik 

een foto van een mooie 

kronkelbrug in 
Hoogeveen. Het is de 

fietsbrug "Krakeel".  
 

Bouke van Eijck 

 

Leuk dat je mijn foto de moeite waard vindt. Wat bridge-onderwerpen betreft 

redden wij ons meestal wel met je speelopgaven, en minder goed met de 
biedproblemen omdat we nog steeds heel simpel Acol spelen.  

 
Maar wat ik het aller moeilijkste vind, is uitkomen in tegenspel. Misschien kun 

je daar wat nuttige problemen voor opstellen? 
 

Bouke 

 

 
 

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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Bouke schreef de intro al, dus kunnen we meteen aan de gang! 

 

 
Vraag ACC 114 

 
1 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas   V B 10 6 

2  pas  2  pas   10 5 4 3 

4  pas  pas  pas   2 

         A B 5 4 

Met welke kaart kom je uit tegen oosts 4-contract? 

 

2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1SA  pas  3  pas   6 5 4 3 2 

3SA  pas  4  pas   A 2 

pas  pas       8 7 6 5 

         A 5   

Met welke kaart val je dit 4-contract aan? 

 
3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 1  1  2SA  pas   6 5 4 

3SA  pas  pas  pas   6 5 4  

 10 2 

 H V B 5 4 

Met welke kaart kom je uit tegen 3SA? 
 

4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  1  1SA  pas   H 5 2 

3SA  pas  pas  pas   7 6 5 2 

 9 8 7 

 6 5 4 

Wat is jouw uitkomstkaart tegen 3SA? 
 

5 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1  pas   A 5 4 

1SA  pas  2  pas   A 8 7 

pas  pas        9 8 7 

         B 9 8 5 

 

Wat is jouw uitkomstkaart tegen het 2-contract? 

 

6 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1SA  doublet  A 3 2 

pas  pas  pas     A 3 2 

 A 2 

 H V 10 3 2 

 

Aan jou de eer om uit te komen tegen 1SA gedoubleerd. Welke wordt het? 
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7 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

   1  2  pas   8 6 

4  pas  pas  pas   V 2 

 9 8 7 6 5 

 B 5 4 3 

Met welke kaart kom je uit? 

 
8 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1SA  pas   6 5 4 

2*  pas  2*  pas   6 5 4 3 

3SA  pas  pas  pas   V B 6 

         V B 6 

Wat is je uitkomstkaart? 
 

9 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
     1SA  pas   5 4 3 

3SA  pas  pas  pas   H V B 10 

 6 5 4 

 9 8 7 

 

Met welke kaart kom je uit? En… als je die slag wint, welke kaart speel je dan 
voor in je volgende slag? 

 
10 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    3SA*  pas   A 3 2 

pas  pas  pas    V B 10 2 

 6 5 4 

 6 5 4 

*De 3SA-opening is gealerteerd, met de uitleg: dichte 7-kaart. Zeven slagen 

op rij dus. 
 

Met welke kaart kom je uit? 
 

Ik geef dit keer bewust geen overpeinzingen.  
Sla je verschillende planken mis, spreek dan met jezelf af dat je over veertien 

dagen deze vraagstukken nog een keer doorfietst. 
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Vraag ACC 114  Mijn antwoorden. Tel voor elk zelfde antwoord één punt. 

 

 

1 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas   V B 10 6 

2  pas  2  pas   10 5 4 3 

4  pas  pas  pas   2 

         A B 5 4 

Met welke kaart kom je uit tegen oosts 4-contract? 

 

Kies voor de uitkomst van V. Die is aanvallend en veilig tegelijk. Daar geef je 

geen slag mee weg. Nadeel van een ruitenuitkomst is dat de leider deze kleur 
mogelijk graag gebruikt om eventuele verliezers op te ruimen. Of hoop je op een 

ruitenaftroever? Misschien gaat je dat lukken, maar zelfs dan is het risico groot dat 
de leider daar meer voordeel van heeft dan jij. Je hebt namelijk een 4-kaart troef 

tegen - dat kan heel vervelend zijn voor de leider. Jouw eventuele voordeel van een 
aftroever is gelijk een nadeel, omdat je dan nog maar drie troeven tegen hebt. 

 
Ook troefstart is af te raden vanwege je 4-kaart. Laat de leider maar even lekker 

zoeken! 
 

 

2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1SA  pas  3  pas   6 5 4 3 2 

3SA  pas  4  pas   A 2 

pas  pas       8 7 6 5 

         A 5   

Met welke kaart val je dit 4-contract aan? 

 
Grote kans dat dit contract strandt. Mits je uitkomt met schoppen, liefst 2! Oost 

belooft met zijn biedingen minstens een 5-kaart schoppen; oost met zijn 1SA-
opening minstens twee, en met zijn 3SA-bod precies een 2-kaart. Met OW tel je 

dus al twaalf schoppen. Met een 6-kaart schoppen bij oost gaat 4 zeker down. Je 

partner troeft je uitkomst, speelt klaveren terug voor jouw A, waarna je weer 

schoppen speelt voor partners 2e aftroever. Dan heb je al vier slagen binnen terwijl 
je A nog in handen hebt. 

 

Maar hoe weet je partner dat hij na zijn eerste aftroever klaveren moet terug 
spelen? Dat vertelde je met je superlage schoppenuitkomst. Als je vermoedt dat je 

partner jouw voorgespeelde kleur gaat troeven, vertel je hem met een hoge kaart 
(6 met deze vijf schoppen), dat je graag ruiten teruggespeeld ziet (de hoogste 

van de twee andere bijkleuren. De laagste schoppen vraagt de laatste van die twee 
kleuren: klaveren. Dit signaal luistert naar de schone naam: Lavinthal.  

 
Zonder dat signaal voor klaveren terug gaat het alleen goed als partner begon met 

drie troeven, want dan kun je pas weer schoppen spelen als de leider troeftrekt.  
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3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 1  1  2SA  pas   6 5 4 

3SA  pas  pas  pas   6 5 4  

 10 2 

 H V B 5 4 

Met welke kaart kom je uit tegen 3SA? 

 
De keus gaat tussen partners kleur en klaveren. Kies voor H. Je kunt er immers 

vergif op innemen dat oost rekent op een hartenstart en daar een uitstekende 
opvang in heeft. Partner noord heeft openingskracht, en áls hij A bezit, gebeurt er 

meteen iets heel moois! 

 
 

4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  1  1SA  pas   H 5 2 

3SA  pas  pas  pas   7 6 5 2 

 9 8 7 

 6 5 4 

Wat is jouw uitkomstkaart tegen 3SA? 

 

Geen enkele discussie. Er is maar één uitkomstkleur: schoppen! Met een 2-kaart 
was je met de hoogste (H) uitgekomen, met een driekaart of langer kies je voor 

je laagste schoppen. Daarmee voorkom je dat de leider een extra slag in die 
kleur maakt.  

 V 10 9 8 7 

   6 4      A B 3 

 
 H 5 2 

 
Als je zou uitkomen met de hoogste in partners kleur, zal de leider dat 

in dank ontvangen. Hij zal naast A ook B tot slag verheffen. 

 

Dat feest gaat niet door als je start met 2. Partner noord legt V. 

Jouw H houdt rustig de wacht tot B verschijnt. 

 
 

5 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

    1  pas   A 5 4 

1SA  pas  2  pas   A 8 7 

pas  pas        9 8 7 

         B 9 8 5 

 
Wat is jouw uitkomstkaart tegen het 2-contract? 

 
Ook geen enkele discussie: start met ruiten (troef)! Zeker als OW 5-kaart hoog 

spelen dreigen er hartenaftroevers bij west. West heeft immers maximaal twee 
harten. Door meteen troef te spelen, maak je het de leider beslist heel lastig! 
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6 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1SA  doublet  A 3 2 

pas  pas  pas     A 3 2 

 A 2 

 H V 10 3 2 

 

Aan jou de eer om uit te komen tegen 1SA gedoubleerd. Welke wordt het? 

 

Hier gaat iets heel moois gebeuren. Een doublet op een SA-opening is een 

strafdoublet. Alleen als je partner helemaal niets heeft, en een lange kleur, zal hij 
die kleur bieden. Dat zou dan een verklaring van absolute armoede zijn. 

Kies voor de uitkomst van H. Aan de hand van wat dummy neerlegt - en het af- 

of aansignaal van je partner - bepaal je het vervolg. 

 
 

7 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
   1  2  pas   8 6 

4  pas  pas  pas   V 2 

 9 8 7 6 5 

 B 5 4 3 

Met welke kaart kom je uit? 

 

Nu kies je wel degelijk voor een uitkomst in partners geboden hartenkleur. En met 
een 2-kaart kom je uit met de hoogste. Dus V. 

 
 

8 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    1SA  pas   6 5 4 

2*  pas  2*  pas   6 5 4 3 

3SA  pas  pas  pas   V B 6 

         V B 6 

Wat is je uitkomstkaart? 

 

Oost heeft een kwartet harten en west een kwartet schoppen. Daarmee valt een 
uitkomst in een hoge kleur af. Dus gaat de keus tussen klaveren en ruiten. Die 

twee kleuren heb je even sterk. Wat is dan wijsheid? Kies voor de uitkomst van 
V! Als achteraf blijkt dat alleen een klaverenstart het contract had opgeblazen, en 

je partner meesmuilend vraagt waarom je niet voor een klaverenstart koos, 
antwoord je allervriendelijkst: ‘Omdat jij met een doublet op 2 kon vragen om een 

klaverenstart. Een conventioneel bod van de tegenpartij geeft namelijk het grote 
voordeel dat je met een doublet op die kleur je voorkeur kunt uitspreken voor een 

start in die kleur.’ 
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9 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
     1SA  pas   5 4 3 

3SA  pas  pas  pas   H V B 10 

 6 5 4 

 9 8 7 

Met welke kaart kom je uit? En… als je die slag wint, welke kaart speel je 

dan voor in je volgende slag? 

 

Kies voor de uitkomst van H. En als je die slag wint, begin je de tweede slag 

met B! En als B ook houdt? Dan speel je 10! Het is namelijk niet onmogelijk 

dat je uitkomst een schot in de roos is.  

 
Stel even dat je partner in handen heeft:  A 5 4 3 2 

 
         H V B 10  

 
Dan winnen jullie alleen vijf hartenslagen op rij als hij zijn A precies in de vierde 

hartenslag legt. Doet hij dat eerder, dan win jij de volgende slag(en); partners 
vijfde harten is dan onbereikbaar. Partner noord wéét door jouw H-uitkomst dat je 

V hebt, en wacht daarom geduldig tot hij in de vierde hartenslag jouw vrouw ziet 

verschijnen. 

 
Maar partner noord kan óók een 3-kaart hebben:  A 3 2 

 
 H V B 10 

 
Dan is het ook goed om na H je B voor te spelen. Want dan kan noord risicoloos 

B al overnemen met A en harten terugspelen voor vier directe hartenslagen.  
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10 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
    3SA*  pas   A B 2 

pas  pas  pas    V B 10 2 

 6 5 4 

 6 5 4 

*De 3SA-opening is gealerteerd, met de uitleg: dichte 7-kaart. Zeven 

slagen op rij dus. 
Met welke kaart kom je uit? 

 

Tegen elk normaal SA-contract zou je uitkomen met H. Maar dit is geen normaal 

SA-contract. Oost heeft acht slagen klaar voor directe consumptie. Eén slag bij zijn 

partner is dan al genoeg om zijn contract binnen te slepen. Start daarom met A! 

     Partner noord 

 H 10 9 5 3 

 9 3 

 H B 7 2 

 10 3  

Dummy west    Leider oost 
 V 8 4      7 6 

 A H 7 6 5      5 4 

 A 10 9 8      V 3  

 2       A H V B 9 8 7  

Jouw zuidhand 

 A B 2 

 V B 10 2 

 6 5 4 

 6 5 4 

Na de uitkomst van V wint leider oost achterelkaar tien slagen. Kijk je eerst met 

A, dan heb je maar één kans: schoppen door met B. Goed voor 3SA-1. Niet echt 

een verrassing dat zo’n aas tot ‘kijkaas’ is gedoopt. 
 

Met:  H V 4 

 A H 7 6 5 

 B 10 3 

 3 2 

bij dummy, had je – na A – ruiten voorgespeeld. 
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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 

 

Naar het zwak spelen? 
 

Kun jij een uitleg geven over het begrip ‘naar het zwak spelen’? Ik snap het 

domweg niet. Wanneer speel je nu ‘naar het zwak’? 
Mijn StepBridgemaat wordt er een beetje grr van. Weliswaar goed bedoeld 

hoor. Hij wil me heel graag nog veel leren waar ik blij van kan worden, 
maar dit pak ik niet goed op. 

Ik kon dat begrip niet zo snel kunnen vinden in je Trainingsonderwerpen op 
je site. Kun jij me aub helpen? 

Irene 

 
 Rob: 

Natuurlijk denk ik graag met je mee, Irene. Maar beslist niet in de 
eerste plaats om het gezeur van je partner te stoppen. Wel voor jouw 

plezier!!! 
 

Leider west   Dummy oost 
      A V 2 

 H V 2 

 7 6 

 H B 2 

Jouw zuidhand 

 8 7 6 

 8 7 6 

 8 5 4 

 9 8  

 

Jij zit zuid en bent aan slag. Dummy is in drie kleuren sterk en in één 
kleur zwak: de ruiten. 

 
Als je in schoppen, harten of klaver terugspeelt, zal de leider dat niet 

vervelend vinden. 
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Maar als je naar dummy’s zwakke ruiten speelt, zal dat voor de leider 
vervelender zijn, omdat je partner dan met zijn ruitenplaatjes rustig af 

kan wachten wat de leider bijspeelt. Met ruiten speel je ‘naar het zwak’. 

 
 

Regel van 7 
 

Ik las het volgende over een ‘Regel van 7’. 
 

Je bent leider. De linkertegenstander komt uit in een bepaalde kleur 
waarvan jij alleen het aas met een stel kleintjes hebt. Tel de kaarten van 

die kleur in jouw hand en die van dummy, en trek dat totaal af van 7. 
 

Stel dat ik zeven kaarten heb in die kleur, moet ik de uitkomst dan meteen 

met het aas nemen? 
 

En als ik totaal vijf kaarten heb in die kleur, moet ik het aas dan niet 
meteen spelen? 

 
Telt deze regel voor alle kleuren die je op dat moment in de hand hebt? 

Peter 
 

Rob: 

Laten we eens even kijken, Peter! Wat lezen wij? 
 

Regel van 7 

 
Als leider in een SA-contract voer je de ‘Regel van zeven’ als volgt uit: 

 
1. Tel de kaarten die jij samen met dummy in de voorgespeelde 

kleur hebt. 
 

2. Trek dit aantal af van 7.  
 

3. De uitkomst van dat sommetje is het aantal slagen dat je moet 

wachten voordat je tot arrestatie overgaat. 

 

Even visualiseren: West valt aan met H, en is van plan die te laten 

volgen door VB10. 

 
  A    B    C 

 
Dummy:  3 2     3 2     3 2 

 
Ik:   A 5 4    A 6 5 4    A 8 7 6 5 4 

 
Het aas plaats ik bij de 3-kaart, want als die bij de 2-kaart zit, kan ik 

rekenen wat ik wil… . 

 
Volgens de Regel van 7 moet ik in A mijn A twee keer ophouden  
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(7 – mijn 5 -kaarten). Want als west een 5-kaart bezit, heeft oost drie 

harten. Die moet dan na de tweede hartenslag nog een harten hebben. 

 

 
 

Opgelet!  
Zet met zo’n regel in je zak niet je verstand op nul. Als west met 

3♥ opende, en daarmee minstens een 6-kaart harten belooft, is 

één keer ‘zakken’ méér dan voldoende!  
 

En als je blij bent met de hartenstart, omdat een uitkomst in een 
andere kleur was uitgelopen op een ware ramp, werp je de ‘Regel 

van 7’ eveneens met een grote boog in de afvalcontainer.  
 

In B wacht je één slag en in C ga je onmiddellijk tot aanhouding over! 
Oost kan dan geen harten hebben, waardoor ophouden geen enkel zin 

heeft. 
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