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Ups en downs van Stepbridge
StepBridge heeft mij niets gebracht
Mij hoor je nooit zeggen
Dat het op de eerste plaats gezellig is
Want als ik even nadenk, voel ik
Spanning tijdens het spelen
Elke week voel ik minder
Begrip bij mijn partner
Ik voel
Dat we vervreemd raken van het spel
En zeg vooral niet
“Het komt ooit goed”
Want hoe je het ook wendt of keert
We zijn afgelopen jaar niet op elkaar ingespeeld geraakt
Je zult mij nooit horen zeggen
StepBridge helpt je door moeilijke tijden heen

Mijn partners
moeten dit van
onder naar
boven lezen!!!!
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…

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Vaak ligt het juiste speelplan verborgen achter ons oergevoel…
Heb je geen idee wat je onder je oergevoel moet verstaan? Wees gerust, daar ben
je na deze vraagstukken helemaal achter …
Twee speelplannen
Vraag ACC 121 – 1
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Met partner bied je een prachtige 6SA uit.
West komt uit met V.
Hoe hoog schat je je maakkans in?
a. 100%.
b. Rond de 75%.
c. Rond de 50%.
d. Minder dan 50%.
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Vraag ACC 121 – 1 - Overpeinzing
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Met partner bied je een prachtige 6SA uit.
West komt uit met V.
Hoe hoog schat je je maakkans in?
a. 100%.
b. Rond de 75%.
c. Rond de 50%.
d. Minder dan 50%.
Na de inleiding zoek je waarschijnlijk meer naar je oergevoel dan naar het
aantal vaste slagen. Zit ik er ver naast als ik denk dat het winnen van slagen
jou een beter gevoel geeft dan het weggeven van een slag?
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Vraag ACC 121 – 1 - Aanpak
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Met partner bied je een prachtige 6SA uit.
West komt uit met V.
Hoe hoog schat je je maakkans in?
a. 100%
= 5 punten
b. Rond de 75%
= 0 punten
c. Rond de 50%
= 0 punten
d. Minder dan 50%
= 0 punten
Win de uitkomst met A en speel dan 7 naar 8 (of 5 naar 6). OW
winnen die slag waarschijnlijk, met 9. Na 9 heeft dummy van alle lage
klaveren de hoogste. Dat betekent dat je met de volgende klaverslag naar
dummy kunt oversteken. En welke zuidelijke kaarten ruim je onder dummy’s
hoge ruiten op? Inderdaad, de twee tienen.
6SA is potdicht, mits je de kracht hebt om met al je hoge kaarten toch je
tegenstanders een slag te gunnen door eerst je laagste te spelen.
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Vraag ACC 121 – 2
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A
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A6

Na 1 - 2 - 4, ben jij leider in 4.
West start met 9. Jij wint die slag met A.
Hoe speel je verder?
a. Ik trek troef, eerst A en B.
b. Ik trek troef, eerst H en V.
c. Ik speel schoppen naar A, dan 2 naar H.
d. Ik speel H of V.
e. Ik speel 6.
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Vraag ACC 121 – 2 - Overpeinzing
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Na 1 - 2 - 4, ben jij leider in 4.
West start met 9, jij wint die slag met A.
Hoe speel je verder?
a. Ik trek troef, eerst A en B.
b. Ik trek troef, eerst H en V.
c. Ik speel schoppen naar A, dan 2 naar H.
d. Ik speel H of V.
e. Ik speel 6.
Ook nu stoei je waarschijnlijk meer met je oergevoel, dan dat je de dreigende
verliezers telde. Je oergevoel kan zich gemakkelijk vertalen in het vanuit
dummy spelen van een kleine ruiten naar HV…
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Vraag ACC 121 – 2 - Aanpak
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Na 1 - 2 - 4, ben jij leider in 4.
West start met 9, jij wint die slag met A.
Hoe speel je verder?
a. Ik trek troef, eerst A en B.
b. Ik trek troef, eerst H en V.
c. Ik speel schoppen naar A, dan 2 naar H.
d. Ik speel H of V.
e. Ik speel 6.
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Vanuit de zuidhand tel je vier dreigende verliezers: drie in ruiten en 6.
Win de uitkomst met A en begin de tweede slag met H. Gun OW een slag
met A (die ze toch altijd zullen maken, dus niets anders is dan een sigaar uit
eigen doos).
Daarna speel je V en troef je 4 in dummy hoog in! Dan naar A, waarna
je ook 10 hoog laat aftroeven door dummy. Daarna komen de overige
slagen vanzelf binnen. Je verliest alleen een slag aan A en een klavertje.
4+1 dus.
De natuurlijke voorkeur om (vanuit dummy) náár HV10x te spelen, is
volkomen logisch. In een SA-contract zou dat ook het beste zijn. Daarom
zoeken we als leider van een troefcontract naar de dreigende verliesslagen,
en naar listen en lagen om die zoveel mogelijk te reduceren.
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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
Ik meer overredingskracht op jouw vrouw?
Mijn vrouw, tevens bridgepartner, opent 1. Dat kan een 2-kaart zijn en
dat was het ook.
Zelf had ik B als singleton en Vxxxxx. Totaal 3 punten.
Mijn toch wel lieve echtgenoot was niet zo heel erg blij met mijn pas.
Persoonlijk ga ik met een bijbod uit van 6 punten of 5 punten met een 6kaart.
Zelf heb ik mijn vrouw in deze niet kunnen overtuigen. Misschien heeft u
meer overredingskracht?
Koos
Rob:

Mmm. Je vraagt wel veel van mij. En dan spreek je mij ook nog aan
met ‘u’!
Gelukkig is dit geen kwestie van overredingskracht, maar van afspraak.
Je kúnt namelijk afspreken dat je alleen met een zeer zwak spel mag
passen als je minstens een 5-kaart klaveren meeneemt en anders
‘afwijst’ met 1.
Omdat daarmee het 1-bijbod vraagtekens oproept, en een probleem
kan ontstaan met echte ruiten en zes punten, beloven de meeste paren
met elk bijbod, ook dat van 1, minstens 6 punten.
Aangezien de spelregels niet toestaan dat binnen een paar de kracht en
verdeling afhangt van de bieder, zullen jullie op één lijn moeten komen.
En wetend dat niets zo belangrijk is als een lieve en blije echtgenote,
meen ik te weten wat jullie ‘afspraakje’ gaat worden .
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Nog een biedvraag
Ik heb een vraag over een bieding.
Ik
tegenstander Partner
tegenstander
1
pas
1 
pas
2SA…………………………………………………………………………… 18-19 punten
1
pas
1
2
2SA…………………………………………………………………………… 12-14 of 18-19?
Ik dacht dat Pim Verbeek op Bridge TV zegt: 18/19. Ook na een
tussenbieding?
Wat is het nu?
Rob:

Pim heeft helemaal gelijk. Als je voor de 2SA-sprong na partners 1over-1-bijbod 18-19 punten moet hebben, is dat helemaal noodzakelijk
na een tussenbod van de ‘vijand’. En omdat je een uitkomst in de
geboden kleur mag verwachten, vereist dat 2SA-bod tegelijk opvang in
die kleur.
De minimumgrens van het 2SA-rebid wordt niet bepaald door het
tussenbod van de tegenpartij, maar door de minimumkracht die je
partner belooft: 6 punten.
Wanneer belooft het 2SA-rebid dan wél 12-14 punten?
In biedingen als:

en:

Ik
1
2SA
1
2SA

pas

Partner
2

pas

pas

2

2

belooft het 2SA-rebid wél 12-14 punten, omdat partner-lief nu minstens
10 punten belooft.
Uiteraard belooft het 2SA-rebid ook in deze situatie opvang in de
geboden ruitenkleur. Heb je 15-16 en ruitendekking, dan schep je direct
duidelijkheid met 3SA.

9

