Anti Corona Competitie

Nr. 124

zondag 14 februari ’21

Je bood twee ruiten, daarna een cue
Geen touw aan vast te knopen
Ik heb niet veel, ik kan niets anders
Dan het beste ervan hopen
Onafwendbaar, een complete ramp
Kwee nie hoe ik moet beginnen
Maar dan opeens, zie ik het licht
En komt toch alles binnen
Foto en gedichtje van Roberto

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 ‘De Flop 3’ kan
toemailen.
Zodra we weer normaal kunnen doen vraag ik aan de donateurs wie 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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We gaan bieden
Vraag ACC-124
Oostgever / allen kwetsbaar
West

Noord

pas

2



Oost
1
pas

Zuid
doublet*
??
??

Zuidhand 1
986
H2
AB65
AHB2

Zuidhand 2
65
AB54
AB5
H432

Voor welk rebid kies je met deze twee zuidhanden?
*Doublet: met zuidhand 1 heb je een vervelend trilemma:
- passen, maar met 16 punten kan dat heel vervelend uitpakken;
- volgen met 1SA, nadeel daarvan is dat je dan een SA-opening belooft
mét opvang in oosts schoppenkleur;
- doublet, en hopen dat partner noord klaveren of ruiten biedt.
Omdat je het nadeel van ‘doublet’ het kleinst vindt, koos je voor doublet.
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Vraag ACC-124 – Overpeinzing
Oostgever / allen kwetsbaar
West

Noord

pas

2



Oost
1
pas

Zuid
doublet*
??
??

Zuidhand 1
986
H2
AB65
AHB2

Zuidhand 2
65
AB54
AB5
H432

Voor welk rebid kies je met deze twee zuidhanden?
Lang geleden werd een duidelijke ‘krachtgrens’ aangeleerd tussen een
informatiedoublet en een volgbod. Een informatiedoublet beloofde minstens
openingskracht (12-13 punten). De kracht van een volgbod lag daaronder.
Tegenwoordig is de absolute grens tussen volgbod en doublet – door een groeiend
aantal bridgers – aangepast in:
Volgbod

Informatiedoublet

Maximaal 15 ptn

-12-15 punten met 3+krt in de ongeboden kleuren
-16+ punten zónder 3+krt-garantie

In het hedendaagse bridge overlapt de maximumkracht van het volgbod de
minimumkracht van het informatiedoublet.
Dat werkt uitstekend, mits doubleerder en partner ook het vervolg beheersen en
goed toepassen.
Twee vuistregels
 De partner van de doubleerder dient zich te realiseren dat hij met 0-8 punten
zijn kleur zo goedkoop mogelijk moet bieden. Met méér dan 8 punten moet
hij krachtiger reageren.


De doubleerder zal op elk bod van partner dat geen extra kracht belooft,
moeten passen. Als hij iets anders doet, mag partner rekenen op de sterke
doubletvariant.
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Vraag ACC-124 – de juiste keuzes
Oostgever / allen kwetsbaar
West

Noord

Oost
1
pas

Zuid
doublet*
??
??

Zuidhand 1
986
pas
2 
H2
AB65
AHB2
Voor welk rebid kies je met deze twee zuidhanden?

Zuidhand 2
65
AB54
AB5
H432

Zuidhand 1
Pas! Met 16 punten beloof je inderdaad de sterke variant. Maar bij elke
andere bieding dreigt een grote ramp. 2SA is vragen om
problemen door het ontbreken van een schoppendekking. Met
3/ zal partner rekenen op een sterk spel met waarschijnlijk een
6+kaart in die kleur (en kort in schoppen).
Zuidhand 2
Pas! Heerlijk dat je een leuke 4-kaart harten meeneemt, maar daar
rekende/hoopte je partner al op… Met 2 beloof je 16-19 punten,
en die heb je niet. Bedenk ook dat partner zéér zwak kan zijn.
Dan is 2 al een hele kluif .
Bied je wél 2, dan maakt partner daar met 7-8 punten en veel
plezier 4 van. Ja, met plezier, tot jouw hand op tafel komt…
Tel per ‘pas’ 5 punten…

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
Wel of geen keycard?
Mijn partner en ik spelen RKC 1430 en vijfkaart hoog.
Partner
Ik
1
2SA (harten mee en 16+)
4SA
??
Ik heb geen aas en ook geen troefheer, wel een renonce in .
Moet ik geen keycard aangeven (5) of vanwege de -renonce één keycard
(5)?
4
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Rob:
Probleem is dat je renonce geen extra waarde heeft als je partner
klaveraas heeft. Als je dan toch een aas meldt, zal je partner beslist
rekenen op een aas die hij niet heeft. En dat kan het begin zijn van het
einde.
Kennelijk is je partner niet geïnteresseerd in een renonce of singleton,
anders was hij na jouw 2SA-bod begonnen met controlebiedingen…
Ik zou daarom braaf nul azen aangeven .
Stel dat je na partners 1-opening al aan slem denkt (niet ondenkbaar
met 16+). Dan kun je ook zelf meteen het initiatief nemen:
 met 4 als Controlebiedingen op je systeemkaart staan (1e of 2e
controle in ), en/of Splinters (renonce of singleton in );


met 5 als je Exclusion speelt (een nieuwe kleur op 5-hoogte
vraagt ook naar het aantal azen, maar… je partner mag alleen de
azen (en troefheer) tellen in de ándere kleuren… Heeft partner
ook A, dan telt hij die niet mee.

Bridgegeschil
Recent had ik een bridgegeschil met mijn partner.
Mijn westhand
HV2
H432
432
 A 10 2

Partners oosthand
 A 10 9 6
AB765
V
V43

West
1
pas

Oost
3

Noord
3

Zuid
4

Noords 3-bod: zwak met 7-kaart
Ik (west) pas in mijn tweede beurt, omdat ik 12 punten heb. Ik verwacht
10-11 punten bij mijn partner. Ze zal kort in ruiten zijn en ze komt nog een
keer aan de beurt.
Mijn partner vindt dat ik 4 had moeten bieden.
Volgens mij had ze in haar eerste beurt beter een doublet kunnen geven.
Wat is jouw mening?
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Rob:
Lastig, dit soort storende tussenbiedingen. Die zouden eigenlijk
verboden moeten worden . Jullie hebben allebei gelijk: Je partner oost
had (veel) beter een doublet kunnen geven en jij had 4 moeten
bieden!
Na wests 1-opening staat voor oost een manchecontract al vast. Oost
weet alleen nog niet welk. Vanwege de 5-4 in de hoge kleuren is
doublet de beste optie. Als west daarop reageert met 3 of 3, kan
oost daar meteen een manchecontract van maken.
Nadeel van het 3-bod is dat west een eventuele 4-kaart schoppen niet
meer zal bieden.
Wie miste 4?
Noord gever / allen kwetsbaar
West
doublet
pas

Noord
pas
pas
pas

Oost
pas
3

Zuid
3
pas

We zaten OW en misten een 4-contract. Wie van ons had het nóg beter
kunnen doen en met welke bieding?
Westhand
432
AHV84
H
HV43

Oosthand
HV986
 10 9
97
 A 10 9 8

Rob:
Het doublet is goed.
Dat belooft openingskracht met minstens een 3-kaart in de
ongeboden kleuren.
Met een 2-kaart schoppen zou 3 goed zijn. Ook een volgbod op
een preëmptieve opening belooft immers openingskracht!
Met deze 5-kaart schoppen en 9 punten heeft oost op het doublet van
west geen keus: 4.
Het probleem van het 3-bod is dat oost in deze situatie ook 3 zou
bieden met een zeer zwak spel en een slap 4-kaartje.
Bep & Anton:
Met west kan doublet, maar zelf zouden we 3 volgen. Dan biedt oost
3 en west 4.
Maar als west doubleert, is 3 met de oosthand veel te voorzichtig:
bied 4!
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Noord gever / NZ kwetsbaar
Wat moet west bieden: 2 (cue) of 2SA?
Westhand
V82
 10 9 6 5
AHV2
96

West

Noord
1

Oost
2

Zuid
pas

??

Rob:
Een lastige.
Na partners volgbod is het ’t handigst om met een bod in de kleur van
de tegenstander 10-11 punten met steun de kleur van de partner te
beloven. Met die afspraak en deze westhand valt het 2-bod af.
Bep & Anton:
Als partner (kwetsbaar) volgt met 2, heb je veel te veel om te passen.
De keuze gaat tussen 2SA en het 2-cue bid.
Meestal heb je, als je het cuebid doet, een fit, maar soms kun je niet
anders als je geen kleur hebt om te bieden én geen SA kunt bieden
omdat je geen opvang hebt in de openingskleur van de tegenstanders.
Stel bijvoorbeeld:
Je hebt in schoppen AVx en in harten 6543.
De overige kaarten blijven hetzelfde.
Dan heb je 15 punten en niets wat in de verste verte op een stop
lijkt. Nu zul je 2 moeten bieden.
Met de gegeven harten (10965) valt onze keuze op 2SA. Dat bod
omschrijft de kracht van de hand vrij aardig en met 109xx heb je
samen met de dummy toch vaak een stop. En soms blokkeert de
tegenpartij de kleur (bijv. AHBxx bij west, die met A start en Vx bij
oost).
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