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  Anti Corona Competitie Nr. 115                   dinsdag 12 januari ’21 

 

 
Bridge 

 
 

 

Bridgers mogen dus blijven zitten… 
 

 
 

 
 

De brug ligt op Noord Beveland, op 
een fietsroute tussen Kortgene en 

Colijnsplaat over de N255. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Foto met toelichting aangeboden door 
Jan van Zalinge 

 
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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Fotoaanreiker Jan gaf als onderwerpwens ‘het uitkomen’.  

Omdat we deze wens toevallig al in de vorige ACC vervulden, pakken we 

vandaag een speelplannetje. 
 

 
Vraag ACC 115, oost gever / niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    1  pas 

2  doublet 4  4 

pas  pas  5  pas 

pas  5  pas  pas 

pas 
 

 A V 9 7 

 - 

 A V B 3 2 

 A 4 3 2 

  
 H B 10 8 6 

 3 2 

 5 4 

 10 9 8 7 

 
Jij bent leider in 5. 

West komt uit met 8, dummy B, oost wint met H. 

 

Oost speelt de tweede slag 10 voor, west speelt 6 bij, dummy wint de slag 

met V. 

 
Hoe speel je verder? 

a. Ik speel driemaal troef (de ontbrekende troeven zitten 3-1) en dan ruiten. 
b. Ik speel driemaal troef en speel dan klaveren. 

c. Ik laat dummy 7 naar 10 spelen en troef in dummy 2. 

d. Ik ga meteen ruiten en harten heen-en-weer troeven (cross-ruff). 

 
 

  
  



Anti Coronacompetitie  nummer 115                                dinsdag 12 januari ’21 

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

 
Vraag ACC 115 - Overpeinzing 

 

Oost gever / niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

2  doublet 4  4 

pas  pas  5  pas 

pas  5  pas  pas 

pas 

 
 A V 9 7 

 - 

 A V B 3 2 

 A 4 3 2 

  
 H B 10 8 6 

 3 2 

 5 4 

 10 9 8 7 

 

Jij bent leider in 5. 

West komt uit met 8, dummy B, oost wint met H. 

 
Oost speelt de tweede slag 10 voor, west speelt 6 bij, dummy wint de 

slag met V. 

 

Hoe speel je verder? 
a. Ik speel driemaal troef (de ontbrekende troeven zitten 3-1) en dan 

ruiten. 
b. Ik speel driemaal troef en speel dan klaveren. 

c. Ik laat dummy 7 naar 10 spelen en troef in dummy 2. 

d. Ik ga meteen ruiten en harten heen-en-weer troeven (cross-ruff). 

 

Je speelt een troefcontract, dus telde je al de dreigende verliesslagen. Ik ben 
een gemakzuchtig mens. Aangezien die zoektocht het gemakkelijkst is vanuit 

de hand met de meeste troeven, tel ik ze vanuit de zuidhand. 
 

In schoppen geen; in harten twee (tijdens deze eerste vlootschouw 
zoek ik nog niet naar oplossingen); in ruiten één en in klaveren twee 

(ervan uitgaand dat de ontbrekende klaveren 3-2 zitten). Ik maak dan 
immers A én de vierde klaverenslag. 

 
Bij elkaar zijn dat vijf dreigende verliezers (twee in harten, één in ruiten en 

twee in klaveren. Omdat ik al één ruitenslag verloor, mag ik dus maximaal 

nog maar één klaverenslag verliezen en géén hartenslag…  
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Vraag ACC 115 - Aanpak 
 

 A V 9 7 

 - 

 A V B 3 2 

 A 4 3 2 

 5 4 3   2 

 B 7 6 5 4     A H V 10 9 8 

 7 6      H 10 9 8 

 V B 5     H 6 

 H B 10 8 6 

 3 2 

 5 4 

 10 9 8 7 
 

Jij bent leider in 5. 

West komt uit met 8, dummy B, oost wint met H. 

 
Oost speelt de tweede slag 10 voor, west speelt 6 bij, dummy wint de 

slag met V. 

 

Hoe speel je verder? 
a. Ik speel driemaal troef (de ontbrekende troeven zitten 3-1) en dan 

ruiten. 

b. Ik speel driemaal troef en speel dan klaveren. 
c. Ik laat dummy 7 naar 10 spelen en troef in dummy 2. 

d. Ik ga meteen ruiten en harten heen-en-weer troeven (cross-ruff). 

 

Speelwijze c is winnend.  
Je moet zuids twee dreigende hartenverliezers troeven. Daarvoor moet je 

twee keer oversteken naar de hand. Dat kan twee keer met troef. Na de 
tweede hartentroever moet je weer naar de hand om OW’s laatste troef op te 

halen. Dat kan met het troeven van dummy’s 2. Totaal drie keer oversteken 

dus, waarbij de volgorde – met troef of de 2-troever – niet uitmaakt. Je 

hebt immers de hoogste troeven, bang voor een overtroever hoef je niet te 
zijn .   

 

Na het trekken van de laatste troef, steek je over naar dummy’s A, en ruim 

je op dummy’s A en laatste ruiten twee klavertjes op uit de hand. Je geeft 

dan alleen nog één klaverslag af. Met H in de eerste slag zijn dat totaal twee 

verliesslagen, dus gaat 5C in de boeken! 

 
Noteer voor speelwijze c: 10 punten, voor a: 0 punten, voor b: 0 punten en 

voor d: 3 punten. 
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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 

 

Vreemd 
 

De laatste mail van het jaar heb ik expres in mijn postvak laten staan, 
omdat ik iets niet begrijp van opgave 11. ‘k Heb hem al verschillende keren 

herlezen en vraag je toch maar om nadere uitleg. Je schrijft dat het 
informatiedoublet minstens een 3-kaart belooft in de ongeboden drie 

kleuren, maar dat is toch helemaal niet het geval in dit spel?  
Oost opende met 1 en zuid heeft een 4-kaart in ruiten en slechts een 2-

kaart in de ongeboden hartenkleur? 
 

Annemieke 

 
 Rob: 

Dat klinkt inderdaad tegenstrijdig. Laten we eerst even naar boven 
halen wat ik schreef. 

 


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.  

 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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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 6-7 punten, want met 8 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… 

 

Goed dat je deze vraag stelde, want inderdaad is mijn uitleg op het 
punt van de 3+garantie in de ongeboden kleuren veel te summier. 

 
Deze garantie geldt namelijk uitsluitend voor een informatiedoublet met 

‘gewone’ (12 – 14/15 punten) openingskracht. Na een bijbod van 
partner dat geen kracht belooft MOET je immers veilig kunnen passen! 

Dan speel je in ieder geval minstens in een 4-3 fit.  
 

Bied je na partners zwakke bod een nieuwe kleur, of een verhoging in 
partners kleur, dan beloof je extra kracht (16+ punten). En als je na 

een zwak antwoord (of pas) van je partner 1SA herbiedt, beloof je zelfs 
18+. Met 15-17 punten had je immers al direct gevolgd met 1SA! 

 
Aangezien je met extra punten pas in je tweede beurt je kracht toont, 

hoef je dan NIET in de overige kleuren minstens een 3-kaart te hebben. 

De zuidhand in het vraagstuk is daar een mooi voorbeeld van. 
 

Ik geef een extremer voorbeeld, om het er meteen in te rammen : 
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Oost   Zuidhand 1 Zuidhand 2 Zuidhand 3 

1    H V B 4 3   H V B 4 3   7 6 

 A 5 4   A H 3 2   H V 3 2 

 5 4 3   A B 3   A B 3 

 9 8    9    H 8 7 6 

 

Jouw ‘volgactie’: 1   doublet  pas   

 

 Met je volgbod van 1 beloof je een 5+kaart schoppen met 7-15 

punten. En daar voldoet zuidhand 1 helemaal aan. 

 Zuidhand 2 is te sterk voor het directe volgbod van 1. Dat moet je 

daarom ‘inleiden’ met een doublet. Stel dat partner daarop 1 of 1 

biedt, dan belooft een enkele verhoging in die kleur al 16-19. Merk 
op dat je maar één klavertje hebt bij dat doublet.  

 Met zuidhand 3 mag je ondanks je 13 punten geen doublet geven. 
Want áls je partner dan 1 biedt, mag je dat niet ‘herstellen’ naar 

1SA. Daarmee zou je immers 18/19 punten beloven. Met 7-9 punten 
zal je partner dan waarschijnlijk niet meer te houden zijn …  

 

SA-openingen en alerteerplicht 
 

Kun je naar analogie van de 1SA-voorbeelden voor alerteren ook een aantal 

voorbeelden geven van alerteerplicht bij 2SA-openingen?  
 

20-22 punten is niet het probleem, maar ik kom allerlei verdelingen tegen 
die niet gealerteerd worden. 

 

Rob: 
Voor de verdeling van de 2SA-opening gelden nog ruimere 

alerteerrichtlijnen dan voor de 1SA-opening: 
 

De 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 én 6(in lage kleur)-3-2-2-verdelingen 
hoef je niet te alerteren. 

 
Maar soms kun je met een 4-4-4-1-verdeling ook weinig anders dan 

2SA openen. En ook die noodoplossing in je biedpakket maakt de 2SA-
opening niet alerteerplichtig. 

 
Maar er zijn uiteraard grenzen. Zodra je afspreekt dat je met 20-22 

punten bij elke verdeling 2SA opent, of een renonce toestaat, is het 

vereist om die opening te alerteren. 
 


