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Bridge
Chicago, voor het waterverkeer een deblokkade…

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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Twee slemspeelplannen
Vraag ACC 123-1 6SA-contract
Parenwedstrijd met percentages





HV432
A2
AHB32
H






5
HV3
654
AVB876

Na enig aftasten – en met passende tegenstanders – ben je uiteindelijk leider
in een zeer gezond 6SA-contract.
West komt uit met B.
Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
a. Ik win de uitkomst met A en speel dan H en H.
b. Ik win de uitkomst met A, dan H overnemen met A en 4 naar B.
c. Ik win de uitkomst met H, dan 5 naar H.
d. Ik win de uitkomst met H, dan 4 naar B.
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Vraag ACC 123-1 6SA-contract - Overpeinzing
Parenwedstrijd met percentages

HV432
A2
AHB32
H





5
HV3
654
AVB876

Na enig aftasten – en met passende tegenstanders – ben je uiteindelijk
leider in een zeer gezond 6SA-contract.
West komt uit met B.
Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
a. Ik win de uitkomst met A en speel dan H en H.
b. Ik win de uitkomst met A, dan H overnemen met A en 4 naar B.
c. Ik win de uitkomst met H, dan 5 naar H.
d. Ik win de uitkomst met H, dan 4 naar B.
Je speelt SA, dus telde je meteen je vaste slagen.
Ik kom uit op 11 slagen: drie in harten, twee in ruiten en zes in klaveren.
In stap twee, het creatieve deel, zoek je naar een extra slag. En die zoektocht
hoeft niet lang te duren: het koppel HV is goed voor een zekere
schoppenslag. Een geslaagde snit op V is goed voor een overslag.
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Vraag ACC 123-1 6SA-contract - Speelplan
Parenwedstrijd met percentages

HV432
A2
AHB32
H





5
HV3
654
AVB876

Na enig aftasten – en met passende tegenstanders – ben je uiteindelijk
leider in een zeer gezond 6SA-contract.
West komt uit met B.
Hoe probeer je dit contract thuis te brengen?
a. Ik win de uitkomst met A en speel dan H en H.
b. Ik win de uitkomst met A, dan H overnemen met A en 4 naar B.
c. Ik win de uitkomst met H, dan 5 naar H.
d. Ik win de uitkomst met H, dan 4 naar B.
Zelfs in een parenwedstrijd riskeer je geen downslag als je daarmee je
slemcontract in de waagschaal stelt. Heb je toch nog twijfels, bedenk dan
dat dit een redelijk scherp slemcontract is. Een deel van het veld zal dat niet
hebben uitgeboden en van de paren die dat wel deden, kan een deel in 6
zitten, dat met een overslag minder oplevert dan 6SA precies gemaakt!
En zekerheid héb je als je de uitkomst wint met A, H speelt en dan H of
V (speelwijze a). De uitkomst winnen met A is van levensbelang, om na
A van OW naar zuid te kunnen oversteken voor de klaverenslagen. Win je
de uitkomst met H of V, dan kun je de zes klaverenslagen vergeten…
Speelwijze a: 5 punten; b: 3 punten (kán goed uitpakken); c en d: 0 punten.
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Vraag ACC 123-1 – 6-contract





432
AB
HB
HB9753






AV5
4
A32
A V 10 8 6 4

Tegen jouw 6-contract start west met H.
Hoe was je dit slemvarken?
Ik win de uitkomst met A, haal in slag 2 ‘alle’ troeven op en speel dan:
a. 2 naar V
b. 2 naar B
c. H; B naar A; 3 getroefd
d. B en speel uit de hand 5 bij
e. Ik duik de uitkomst
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Vraag ACC 123-1 – 6-contract – Overpeinzing





432
AB
HB
HB9753






AV5
4
A32
A V 10 8 6 4

Tegen jouw 6-contract start west met H.
Hoe was je dit slemvarken?
Ik win de uitkomst met A, haal in slag 2 ‘alle’ troeven op en speel dan:
a. 2 naar V
b. 2 naar B
c. H; B naar A; 3 getroefd
d. B en speel uit de hand 5 bij
e. Ik duik de uitkomst
Je speelt een troefcontract, dus weet je op dit moment in ieder geval het
aantal dreigende verliezers.
Vanuit de zuidhand tel ik de dreigende verliezers.
Ik kom aan drie: twee in schoppen (V en 5) en één in ruiten.
Dummy’s H kan alleen 2 óf 3 beschermen, niet beide.
Dan de zoektocht naar het voorkomen van dreigende verliezers.
Je hebt voldoende troeven over om zuids derde ruiten te troeven.
Blijven over: de twee dreigende schoppenverliezers.
Vanuit noord kun je snijden op H. Zit die goed, dan ben je binnen. Zit die
verkeerd, dan heb je een probleem, omdat 5 altijd een verliezer blijft.
Het was leuker als west met schoppen was uitgekomen. Dan wint je V altijd
een slag en zou je veilig zijn.
Wat weet je verder? Dat west uitkwam met H, en dat die uitkomst van de
daken schreeuwt dat west ook V heeft. Conclusie van deze wetenschap: je
zou west met B aan slag kunnen brengen op een moment dat jij het héél
fijn vindt als west weer zou moeten voorspelen…

Vraag ACC 123-1 – 6-contract – Speelplan
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AV5
4
A32
A V 10 8 6 4

Tegen jouw 6-contract start west met H.
Hoe was je dit slemvarken?
Ik win de uitkomst met A, haal in slag 2 ‘alle’ troeven op en speel dan:
a. 2 naar V
= 3 punten
b. 2 naar B
= 2 punten
c. H; B naar A; 3 getroefd = 5 punten
d. B en speel uit de hand 5 bij = 0 punten
e. Ik duik de uitkomst
= 1 punt
Het is een uitstekend plan om west met V aan slag te brengen. Jij ruimt op
die slag je ‘vaste’ verlieskaart 5 op en je laat west met zijn terugspel jou
een extra slag brengen.
Dat moet echter wel gebeuren op een moment dat west niets anders kan
doen dan jou met zijn terugspel een slag brengen.
Als je meteen na het troefophalen west met V aan slag brengt, is dat te
vroeg. Want als hij dán ruiten terugspeelt, ben je opeens afhankelijk van een
goed zittende H!
Daarom moet je - na één keer troeftrekken - H en A spelen en de 3e ruiten
troeven. Pas dán is het moment gekomen om B voor te spelen, 5 op te
ruimen en west zijn slag met V te gunnen.
Als west nu kiest voor ruitenterugspel, is dat in de dubbele renonce. Dan laat
je dummy troeven en speel je uit je hand V bij. Succes verzekerd!
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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
Biedvraag
Niemand kwetsbaar, Zuid is gever
Westhand
V5
 V 10 2
V85
VB543
Zuid
pas
pas

West
pas
pas

Oosthand
AH
AHB97
AH94
 A 10
Noord
2
pas

Oost (ik)
3SA

Overwegingen:
Ik (oost) was van plan met 2 te openen, maar de zwakke twee-opening
van noord verhinderde dat.
Wat nu? Dan maar 3SA… In ieder geval twee stops in schoppen.
Mijn partner west paste.
Resultaat: we maakten met onze 35 punten 12 slagen!
Dat leverde de tegenspelers 10 IMPS op.
Het zou fijn zijn als je ons vertelt hoe we beter hadden kunnen bieden.
Bep & Anton:
Dit is geen gemakkelijk spel. Wij zouden beginnen met doublet.
Het 2SA-antwoord zegt dan niets over een dekking in de kleur van de
tegenstanders, maar belooft wél een positieve hand van ca 9-10+
punten.
Deze afspraak werkt hier wonderwel. Na 2SA van west gaat oost naar
slem. Zonder deze (goede) afspraak is slem bieden erg moeilijk.
Omdat dit een heel lastige biedsituatie is, spelen erg veel (bijna alle)
toppers deze (of een soortgelijke) conventie.
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2SA als conventioneel volgbod?
We komen steeds vaker 2SA-volgbiedingen tegen die geen SA-verdeling
beloven, maar een 2-kleurenspel. Kun je daar wat over uitleggen en heeft
zo’n 2SA-bod een naam?
Rob:

Het bekendst/eenvoudigst is het Unusual 2SA-volgbod na een
1-opening in een kleur van de tegenpartij.
Dat belooft minstens 6 punten met een 5+kaart in de twee
laagste ongeboden kleuren.
Oost
1
1

Zuid
2SA: 6+ punten met 5+ in  en .
2SA: 6+ punten met 5+ in  en.

Nadeel: Je kunt niet de twee hoogste ongeboden kleuren
aangeven en ook geen kleuren die niet aan elkaar grenzen.
Een andere eenvoudige afspraak is,
dat na een 1-opening in een lage kleur: 2SA 6+ punten belooft
met een 5+krt in beide hoge kleuren.
Na een 1-opening in een hoge kleur belooft 2SA 6+ punten met
een 5+krt in beide lage kleuren.
Nadeel: je kunt geen 5+krt hoog met een 5+krt laag aangeven.
Michaels Cuebid
Na een 1-opening in een lage kleur belooft een enkele verhoging
van die kleur: 8+ ptn met 5+krt in de beide hoge kleuren.
Na een 1-opening in een hoge kleur belooft een enkele verhoging
van die kleur: 8+ ptn met 5+krt in de andere hoge kleur en een
lage kleur.
Nadeel: na een 1-opening lage kleur kun je geen 5+krt hoog met
een 5+krt laag aangeven.
Ghestem (wél alle combinaties mogelijk)
 Enkele verhoging openingskleur: 5+krt in de laagste en de
hoogste ongeboden kleuren.
 2SA:
5+krt in de twee laagste
ongeboden kleuren.
 3:
5+krt in de twee hoogste
ongeboden kleuren.
Maar… ondanks dat alle combinaties mogelijk zijn, heeft Ghestem
ook een groot nadeel…
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Nadeel: Vooral het 3-bod is een bron van veel fouten. Veel
spelers vergeten Ghestem met een prachtige lange klaverenkleur
in handen, óf de partner van de 3-bieder vergeet de Ghestemboodschap.
Tot begin deze eeuw verzorgde toparbiter Jos Jacobs vele jaren
lang de ‘Arbitragehoek’. Jos behandelde daarin spelregelvragen
van lezers. Vanwege het grote aantal problemen door
Ghestemfouten introduceerde hij het (fictieve) Ghestemfonds
waarin degene die zich vergiste een gulden moest storten.
Jos voegt eraan toe:
“Helaas (en uiteraard) was mijn fonds fictief maar het
gerucht gaat dat een paar clubs zelf, buiten mij om, zo'n
clubfonds in het echt hebben ingesteld omdat het
Ghestemgebeuren op hun club de spuigaten uitliep.”
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