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  Anti Corona Competitie Nr. 116                   vrijdag 15 januari ’21 

 

Recept voor een goed 

bridgepartnerschap 
 

Men neme: 

 

Begin met een flinke portie liefde 

Dan wordt het al meteen genieten 

 

Voeg daarbij een schep tevredenheid  

Meng dat met wat vrijheid, blijheid 

 

Twee opscheplepels met geduld 

Daarmee is je gerecht al goed gevuld 

 

Een pond geluk 

Aan een stuk 

 

Zout niet nodig, zou ik zeggen 

En zeker niet op slakken leggen 

 

Wat aarde om de strijdbijl te begraven 

Glaasje zonneschijn om je te laven 

 

Scheutje wonderolie steeds paraat 

Voor een hemels resultaat  

 

Gebakken peren 

Moet je weren 

 

Bewaar wat appels voor de dorst 

Zorg dat je er niets van morst 

 

Een snufje zelfvertrouwen 

Om dit gerecht te onderbouwen 

 

Twee grote brede armen 

Om alles te verwarmen 

 

Na dit alles uit te voeren 

Beetje mengen, beetje roeren  

 

Beetje water bij de wijn 

dan kunt u van succes verzekerd zijn  

 

En als het even kan 

maak er dan 

vooral geen potje van  

 
©Loes Westgeest 

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 
 

Absoluut 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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Dit keer een mooi troefspel… ontleend aan een drive op StepBridge. 

 

Vraag ACC 116 
 

 H V B 10 5 

 A 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

  
 6 

 H V B 9 8 

 A H 4 

 7 6 5 4 

 

Na 1 - 4 ben jij leider in een 4-contract. 

West komt uit met 9, jij laat dummy H leggen, oost wint de slag met A. 

 
Oost speelt V, voor jouw A. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik trek troef, en begin met A. 

b. Ik trek troef, en begin met H. 

c. Ik speel H en troef dan 4 in dummy. 

d. Ik speel klaveren. 
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Vraag ACC 116 - Overpeinzing 

 

 H V B 10 5 

 A 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

  
 6 

 H V B 9 8 

 A H 4 

 7 6 5 4 

 

Na 1 - 4 ben jij leider in een 4-contract. 

West komt uit met 9, jij laat dummy H leggen, oost wint de slag met A. 

 

Oost speelt V, voor jouw A. 

Hoe speel je verder? 

 
a. Ik trek troef, en begin met A. 

b. Ik trek troef, en begin met H. 

c. Ik speel H en troef dan 4 in dummy. 

d. Ik speel klaveren. 

 

Je speelt een troefcontract, dus inventariseer je allereerst je dreigende 
verliesslagen. Dat doe je vanuit de noord- óf vanuit de zuidhand. Omdat de 

hand met de meeste troefkaarten meestal de minste verliesslagen telt*, 
tellen we de dreigende verliezers in dit spel vanuit de zuidhand. 

 

*Kom ik op terug na het speelplan. 
 

6:   één in schoppen, we missen immers A. 

4:   één in ruiten, bij de eerste zoektocht denken we nog niet in 

(aftroef)oplossingen. 
7 6 5 4:  vier in klaveren. 

 
Dat zijn totaal zes dreigende verliezers. 

 
Dankzij de gunstige eerste slag - dummy’s schoppen zijn nu hoog - ziet het er 

rooskleurig uit. Als de ontbrekende vier harten 2-2 of 3-1 zitten (ruim 90% 
kans), kunnen we troeftrekken, houden we in dummy één of twee troeven 

over, spelen dan H, troeven 4, waarna we de verliezende klaveren dumpen 

op dummy’s hoge schoppen.  

 
Maar… juist als het er zo gemakkelijk uitziet, kun je je permitteren ook 

rekening te houden met een beroerde verdeling: bijvoorbeeld dat de 

ontbrekende harten wél 4-0 zitten. Het zal weldadig voelen als ze inderdaad 
4-0 zitten en jij dan tóch je contract maakt, want dán betaalt die extra 

inspanning zich uitstekend uit!    
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Vraag ACC 116 - Speelplan 

 

 H V B 10 5 

 A 4 3 2 

 3 2 

 3 2 

  
 6 

 H V B 9 8 

 A H 4 

 7 6 5 4 

 

Na 1 - 4 ben jij leider in een 4-contract. 

West komt uit met 9, jij laat dummy H leggen, oost wint de slag met A. 

 

Oost speelt V, voor jouw A. 

Hoe speel je verder? 

 
a.  Ik trek troef, en begin met A   = 0 punten 

b.  Ik trek troef, en begin met H   = 10 punten 

c.  Ik speel H en troef dan 4 in dummy = 3 punten 

d.  Ik speel klaveren     = 3 punten 

 

Begin na H niet automatisch met je hoogste hartenplaatje aan de kant met 

de minste troeven. Begin met HVB! Als de troeven inderdaad 4-0 zitten, 

haal je met A de laatste OW-troef op. Meteen gevolgd door dummy’s hoge 

schoppen. Je wint dan: vijf hartenslagen, drie schoppenslagen en AH: 4C! 

 
Begon je met A, en blijken de harten 4-0 te zitten, dan kun je niet alle 

troeven ophalen, omdat dummy’s schoppen daarna onbereikbaar zijn.  

Tja… Dan maar een troefje laten zitten, en – na H – met een ruitenaftroever 

oversteken. Die noodoplossing pakt alleen goed uit als de tegenstander die de 

laatste troef heeft ook nog drie schoppen bezit. In de harde Step-praktijk had 
die onverlaat er maar één: A-sec. 
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De hand met de meeste troefkaarten telt het laagste aantal 
dreigende verliesslagen! 

 
Verplaatste deze stelling je wenkbrauwen naar boven? Kijk dan even naar 

dit voorbeeld. 
 

 2 

 A V 4 3 

 9 8 7 6 5 4 3 2 

 - 

  
 A H B 10 9 8 7 6 5 4 3 

 2 

 - 

 2 

 
Je speelt een schoppencontract. West start met 4. 

Vanuit de noordhand tel je liefst elf dreigende verliezers: acht in 
ruiten en drie in harten. 

 
Vanuit de zuidhand tel je slechts één dreigende verliezer: 2. Want 

2 kan rekenen op het veilige vangnet van A, en met slechts één 

ontbrekende schoppen, zal V beslist vallen onder je eerste 

schoppenhonneur. 
 

Dit betekent dat je vanuit de zuidhand slechts één dreigende verliezer telt. 
Dus kun je alle energie waarmee je naar een ‘list of laag’ ter voorkoming 

van dreigende verliezers zoekt, volledig richten op die ene stomme 2. 

 

Ja, en dan zie je waarschijnlijk onmiddellijk dat je dat klavertje 
uitstekend kunt voorkomen door NIET de snit te nemen op H, maar 

direct A te laten leggen, harten na, met A getroefd (west zal maar 

één harten hebben en V…). 2 getroefd; ruiten getroefd, H na én 

de rest. 
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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 
 

Wanneer 1SA-opening alerteren? 
 

We hebben een vraag over ACC 112: Openen met 1SA. 

 
Je geeft aan dat je met 14 of 18 punten ook 1SA mag openen. (Een puntje 

meer of minder mag). Is dit een nieuwe regel?? 
 

Je opent ook 1SA met een lage 6-kaart én dus twee doubletons.  
Wij dachten dat dat ook niet mag… 

 
Kun jij je licht hierover laten schijnen? 

 

Rob en Marianne 

 

Rob:  
Ik geef twee citaten uit de ‘Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond 

van september 2009’: 
 

Welke biedingen moet u alerteren? 

 De 1SA-opening, als die minder dan 14 of meer dan 18 punten 
kan bevatten. 

 

Belangrijke voorbeelden 
 Het feit dat men een vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in 

een lage kleur kan hebben maakt de 1SA opening niet 
alerteerbaar. 

 

In de vorige eeuw was de 1SA-opening met een lage 6-kaart al 

onderdeel van de gewone SA-opening. Toch is deze verdeling (te) 
onbekend. De oorzaak daarvan is niet moeilijk te vinden: in cursussen 

wordt bij de SA-opening meestal volstaan met de verdelingen: 4-3-3-3, 
4-4-3-2 en 5-3-3-2. Met de conclusie: een SA-verdeling heeft maximaal 

één 2-kaart.  
 

Om te voorkomen dat de partner van de 1SA-openaar (met twee hoge 

5-kaarten) kiest voor een 5-2-fit, kiezen veel openaars met 15-17 
punten, een lage 6-kaart én een 2-kaart in de beide hoge kleuren, 

voor de 1-opening in de lage 6-kaart. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Verschil van inzicht binnen ons partnerschap 
 

Oost gever / NZ kwetsbaar 

 
West    Oost 

 V 10 5 2    H B 9 

 B 9 2    H 8 7 4 

 H B 10 9 8   6 5 4 

 9     A H 7 

 
Wij boden als volgt: West  Noord Oost  Zuid 

     1  pas 

1  2  2SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Resultaat: 3SA-1  -50   15,38% 

 
Oost meent met 2SA gewone openingskracht te beloven met opvang in 

klaveren. 
West verwacht eveneens een klaverenstop, maar met 18-19 punten. Wie 

heeft gelijk? 

 

Rob: 
Zonder tussenbieden van de tegenpartij belooft oosts 2SA-sprong 18-19 

punten. Die kracht is noodzakelijk, omdat west 6 punten kan hebben. 
Met gewone openingskracht naar 2SA springen, zou veel weg hebben 

van een sprong in een pan met poep, zou mijn oude meester van de  

4e klas hebben gezegd… 
Het klaverentussenbod van noord verandert niets aan de noodzakelijke 

kracht. Ook nu belooft 2SA 18-19, en is 3SA van west een goed bod. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


