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Anti Corona Competitie Nr. 118                donderdag 21 januari ’21 

 
 

2021 

 

we zitten aan de goede kant 

stap voor stap lopen we naar het voorjaar 

laten we hopen dat Corona in 2020 

achterblijft 

als akelige herinnering 

allemaal een spuit  

en we kijken zonder dat rotte virus 

naar een zonnig jaar uit 

we zullen van alles dubbel genieten 

de concerten 

de musea 

de vakanties 

de horeca 

het verenigingsleven 

mondkapjes aan de kant 

een kus, een knuffel of een hand 

een arm warm om je heen 

het lijkt misschien klein 

een schouderklopje voelt al fijn 

het mag en kan allemaal weer 

Corona verwordt tot “Oud zeer” 

 

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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Na het LTC-geweld van afgelopen maandag doen we (ik ) het even rustig aan. 

 

 
Vraag ACC-118 

 
Oost gever / NZ kwetsbaar 

  
 Tegen een passende NZ bieden OW 

 
West     Oost 

      1SA 
2 *Jacoby    2*kan 2-kaart zijn 

3     3SA 

pas 

 

De tekst achter de * is de tekst die je op StepBridge bij je alert als uitleg 
geeft. 

  Jouw zuidhand 
 7 3 

 7 5 3 

 A V 4 3 

 A 10 4 3 

 

Met welke kaart kom je uit? 
a. 3 

c. 7 

d. 3 

e. 3 

f.  3 

 
  



Anti Coronacompetitie  nummer 118                             donderdag 21 januari ’21 

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

 
Vraag ACC-118 - Overpeinzing 

 

Oost gever / NZ kwetsbaar 
  

 Tegen een passende NZ bieden OW 
 

West     Oost 
      1SA 

2 *Jacoby    2*kan 2-kaart zijn 

3     3SA 

pas 
 

De tekst achter de * is de tekst die je op StepBridge bij je alert als 

uitleg geeft. 
  Jouw zuidhand 

 7 5 3 

 7 3 

 A V 4 3 

 A 10 4 3 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. 3 

c. 7 

d. 3 

e. 3 

f.  3 

 

Een normaal biedverloop.  
West belooft met 2 minstens een 5-kaart harten. Over de kracht zegt dat 

nog niets. Dat kan superzwak tot loeisterk zijn. 

 
Oosts 2 is een verplicht bod. Aangezien oost een 2-kaart harten kan 

hebben, is dat bod alerteerplichtig. 
 

Met 3 omschrijft west zijn hand vrij nauwkeurig: een 6-kaart harten met nét 

te weinig kracht om 4 uit te bieden. 

 
Gebruikelijk is dat oost met 15 punten past en met 17 punten 4 biedt, ook 

met een 2-kaart harten mee. Maar we leven in een vrij land. Kennelijk heeft 
oost 17 punten en verwacht hij meer heil van een 3SA-contract. En dat mag, 

op eigen risico…  
 

Voordat je uitkomt maak je – standaard – een inschatting van de kracht die 
je bij partnerlief mag verwachten. OW schat je in op 25-26 punten. Met jouw 

10 punten blijven er 4/5 punten over voor partner. Er is dus een kans dat hij 

aan slag komt en… onze voorgespeelde kleur kan terugspelen. 
 

Meer kan en wil ik er niet over zeggen. 
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Vraag ACC-118 - Uitkomst 

 

Oost gever / NZ kwetsbaar 
  

Tegen een passende NZ bieden OW 
 

West     Oost 
     1SA 

2 *Jacoby    2*kan 2-kaart zijn 

3     3SA 

pas 
 V 9 8 4 2 

 H 10 

 8 7 6 

 8 7 6 

Dummy west   Leider oost 
 B 6      A H 10 5 

 A B 8 6 4 2    V 9 

 10 9 5     H B 2  

 V 2      H B 9 5 

Jouw zuidhand 

 7 3 

 7 5 3 

 A V 4 3 

 A 10 4 3 

 
Met welke kaart kom je uit? 

a. 3 = 0 punten 

c. 7 = 0 punten 

d. 3 = 0 punten 

e. 3 = 10 punten 

f.  3 = 7 punten 

 

Regel 1: Kom vrijwel nooit uit met een aas als je de heer niet hebt! Daarmee 
geef je eerder een slag weg dan dat het een slag oplevert! 

 

Hopen dat je met een schoppenstart je partner lanceert, is ijdele hoop. Zelfs 
met lengte schoppen zal hij te weinig honneurkracht hebben om daar veel 

slagen in te kunnen maken. Daar komt bij dat de leider met zijn 3SA-bod een 
2-kaart harten verraadt, en dus minstens een 3-kaart schoppen zal hebben. 

 
Als je om die reden twijfelt tussen ruiten en klaveren, ben je daar snel uit: 

kies tegen een vlot geboden manche voor je sterkste kleur! Met 3 vraag je 

partner om terugkomst in die kleur. Dit betekent dat partner noord, na zijn 

slag met H, ruiten terugspeelt en jij drie ruitenslagen oppakt, én A voor de 

downslag .  
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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 

 

Spel 16, West gever / OW kwetsbaar 
 

 H 10 6 4 

 A 10 8 3 

 V 8 4 

 A H 

  
 A 8 2 

 H V B 5 2 

 H B 6 3 2 

 - 

 

Wij (NZ) boden als volgt: 

 
West  Noord Oost  Zuid 

pas  1SA  pas  2 

pas  2  pas  3 

pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
Resultaat: 3SA+3  77,78% 

 
Er is een misverstand m.b.t. het 3-bod. Dit bod wordt opgevat als zwak 

waardoor we niet in 6 terechtkomen. 

 

Hoe zou jij dit hebben geboden? 

 
Rob: 

Zuids 3-rebid is minstens mancheforcing. Zuid kan een grillige hand 

hebben met harten en ruiten, en alleen 5 willen als 4 of 3SA minder 

kansrijk lijkt. Noord kan na het 3-bod kiezen: 4 met minstens een 3-kaart 

harten, 3SA met een 2-kaart harten en maximaal een 3-kaart ruiten, en 

ruiten met minstens een 4-kaart ruiten. 
 

Met deze noordhand staat al vanaf dummy’s Jacoby-transfer een 
hartencontract vast. Na 3 moet noord dus 4 bieden. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Met maximumkracht en 4 of 5 harten mee, mag noord na partners 2 

ook springen naar 3. 

Vervolgens is het aan zuid om een slempoging te wagen. Op 4SA zal noord 

twee azen aangeven, waarna 6 een kansrijk slemcontract is. 

 

Herwaardering plaatje in korte kleur 
 

Waar we nogal eens tegenaan lopen, is dat er bij een fit aan de bridgetafel 

veel onduidelijkheid bestaat over de herwaardering van een bijkleur als er 
een honneur in zit. Bijvoorbeeld B - Bx , V - Vx, Ax, etc. etc. Omdat we nog 

niet zo erg lang spelen, zou het fijn zijn als we dit probleem met een vaste 
en duidelijke regel zouden kunnen oplossen! 

Paula 
 

Rob: 
Ik ben zeer optimistisch én gemakzuchtig...  

  
Als ik kracht verwacht bij mij partner, omdat hij opende, ga ik er graag 

vanuit dat hij een aansluitend plaatje heeft in de bijkleur waarin ik een 
plaatje-sec heb. Dat geldt helemaal als mijn partner die kleur geboden 

heeft.  
Ik  Partner 

1 

1  2 

  
Nu voegt mijn secce V nog eerder iets toe. 

  

Dat geldt ook als we na een 1SA-opening van mijn partner in een 
troefcontract belanden. Grote kans dat partnerlief minstens Hx 

meeneemt, waardoor de secce V goed is voor een hartenslag. 

  

Bx en B-sec zou ik daarentegen respectievelijk 1 en 2 punten geven. Ik 
tel dus alleen de verdeling (2-krt en 1-krt). 

  
Met het leeuwendeel van de punten bij mij, tel ik ook voor V-sec en Vx 

alleen de waarde van de singleton of doubleton.  
 

Ron: 

Ik hanteer altijd als stelregel dat je bij een singleton of doubleton de 
punten van de herwaardering mag bijtellen, zolang je de punten in die 

single- of doubleton eraf haalt, want die zijn niets waard. Alleen een 
singleton aas ontkomt aan deze correctie. 

 

 Carolien: 
Helemaal met Ron eens. 

Hx is hetzij 3, hetzij 1 voor de doubleton. Als compromis kun je dus 
2 nemen, maar nooit 3! 

Vx en Bx tellen echt maar 1 voor de doubleton. Persoonlijk geef ik een 
doubleton in de meeste gevallen maar 0,5. 


