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  Anti Corona Competitie Nr. 126             maandag 22 februari ’21 

 

Bridge 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Deze brug zie ik in coronatijd elke 

week. Wandelend of hardlopend, hij 
is nu nog mooier in de witte wereld, 

over de Lange Linschoten bij 
Linschoten! 

 
 

Ellen Neuvel 

 
 
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… 
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Gefeliciteerd! In dit nummer mag je twee keer leider zijn in een maakbaar klein 

slem. 

 
Vraag ACC 126-1 

 
 H B 10 9 

 H 4 3 2 

 H 2 

 H V 2 

  
 A V 4 3 

 B 6 5 

 A V B 10 4 3 

 - 

 

Houd je vast: je speelt 6. West komt uit met 7. 

Hoe probeer je dit scherpe contract te maken? 

 
a. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Als oost laag bijspeelt, ruim ik een 

harten op. 
b. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Ongeacht wat oost bijspeelt: ik troef 

in de hand. 
c. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Als oost laag 

bijspeelt, ruim ik een harten op. 
d. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Ongeacht wat oost 

bijspeelt: ik troef in de hand. 

e. Ik win de uitkomst in de hand met A.    
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Vraag ACC 126-1 – Overpeinzing 

 

 H B 10 9 

 H 4 3 2 

 H 2 

 H V 2 

  
 A V 4 3 

 B 6 5 

 A V B 10 4 3 

 - 

 
Houd je vast: je speelt 6. West komt uit met 7. 

Hoe probeer je dit scherpe contract te maken? 
 

a. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Als oost laag bijspeelt, ruim ik een 

harten op. 

b. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Ongeacht wat oost bijspeelt: ik troef 

in de hand. 

c. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Als oost laag 

bijspeelt, ruim ik een harten op. 

d. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Ongeacht wat oost 

bijspeelt: ik troef in de hand. 

e. Ik win de uitkomst in de hand met A.    

 

 
Gebruikelijk is om het speelplan voor een troefcontract te beginnen met het tellen 

van de dreigende verliezers. Dat is meestal het gemakkelijkst vanuit de hand met 
de meeste troeven. Met vier troeven in beide handen kun je kiezen. Kies dan voor 

de meest grillige hand - in dit spel de zuidhand. 
 

Vanuit de zuidhand tel je alleen in harten dreigende verliezers: drie! 

Als je dan in noord zoekt naar een bijkleur waarop je die kunt opruimen, moet je 
lang zoeken. 

Wat dan kan helpen, is de SA-aanpak: het tellen van je vaste slagen. In ruiten tel 
je er zes, en als je achter elkaar al je troefkaarten speelt, komen daar vier 

schoppenslagen bij. Tien slagen totaal. Vier troefslagen worden zes slagen als je 
met dezelfde hand twee keer troeft. En zes troefslagen met die zes ruitenslagen is 

twaalf. 
 

Hoeveel slagen moet je ook alweer maken? 
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Vraag ACC 126-1 – Speelplan 

 

 H B 10 9 

 H 4 3 2 

 H 2 

 H V 2 

  
 A V 4 3 

 B 6 5 

 A V B 10 4 3 

 - 

 
Houd je vast, je speelt 6. West komt uit met 7. 

Hoe probeer je dit scherpe contract te maken? 

 

 
a. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Als oost laag bijspeelt, ruim ik een 

harten op. 
b. Ik win de uitkomst met 9 en speel H. Ongeacht wat oost bijspeelt: ik troef 

in de hand. 
c. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Als oost laag 

bijspeelt, ruim ik een harten op. 
d. Ik win de uitkomst met 9, speel twee keer troef, dan H. Ongeacht wat oost 

bijspeelt: ik troef in de hand. 
e. Ik win de uitkomst in de hand met A.    

 
Je score: a: 2 punten; b: 5 punten; c: 0 punten; d: 0 punten; e: 0 punten.  

 

 

Win de uitkomst met 9. 

Speel H voor en troef in de hand (dan heb je in de hand nog AV over). 

Steek met V  over naar H. 

Speel weer klaveren en troef die ook in de hand (met A). 

Speel 3 naar H en trek met dummy’s 10 de laatste troef van OW. Als de 

troeven 4-1 zitten speel je ook B. Ruim op die slag(en) harten op. 

Je hebt nu zes troefslagen gemaakt en één ruitenslag, zeven slagen totaal. Haal nu 
de vijf ruitenslagen binnen. Daarna heb je in je hand nog één harten over en daar 

mogen OW om vechten. 
 

Om twee keer klaveren te kunnen troeven, moet je twee keer vanuit noord 
klaveren spelen. Omdat je met de zuidhand troeft, houdt dummy de meeste 

troeven over. Daarmee moet je de laatste troef/troeven van OW ophalen. Je moet 

dus driemaal vanuit dummy spelen: twee keer klaveren voor de broodnodige 
aftroevers en één keer om de laatste troeven op te halen. Met ruiten kun je één 

keer naar dummy oversteken. De andere twee keren kan dat alleen in troef. 
Daarom moet je de uitkomst beslist in dummy nemen! 
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Vraag ACC 126-2 

 
 4 3 2 

 3 2 

 4 3 2 

 6 5 4 3 2 

 

 A 10 9 8 7 6 5 

 A H 6 5 4 

 A 

 - 

 

Je bent leider in een 6-contract. West komt uit met H. 

 

Hoeveel keer trek je troef? 
a. Ik trek geen troef. 

b. Ik trek 1 x troef. 
c. Ik trek 2 x troef. 
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Vraag ACC 126-2 – Overpeinzing 

 

 4 3 2 

 3 2 

 4 3 2 

 6 5 4 3 2 


 A 10 9 8 7 6 5 

 A H 6 5 4 

 A 

 - 

 
Je bent leider in een 6-contract. West komt uit met H. 

 
Hoeveel keer trek je troef? 

a. Ik trek geen troef. 
b. Ik trek 1 x troef. 

c. Ik trek 2 x troef. 

 

 
De ontbrekende drie schoppen moeten 2-1 zitten. Met HVB op één hand gaat 6 

beslist down. En gelukkig is de 2-1-kans veel groter (78%) dan die op 3-0 (22%). 
 

Je gaat dus uit van één zekere schoppenverliezer. 
 

Van de zes ontbrekende hartenkaarten weet je dat de kans het grootst is op een  
4-2 of 3-3 zitsel:  

4-2  48,5%  
3-3 35,5%   

Dan blijft er dus slechts 16% kans over dat de harten beroerd tegenzitten (5-1 of 

6-0). 
 

Met de harten 4-2 tegen dreigen er twee hartenverliezers. De 5e harten is na vier 
hartenslagen immers vrij en goed voor een slag. 
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Vraag ACC 126-2 – Speelplan 

 

 4 3 2 

 3 2 

 4 3 2 

 6 5 4 3 2 

 H      V B 

 8 7      V B 10 9 

 H V B 10 9    8 7 6 5 

 H B 9 8 7     A V 10 

 A 10 9 8 7 6 5 

 A H 6 5 4 

 A 

 - 

 
Je bent leider in een 6-contract. West komt uit met H. 

 
Hoeveel keer trek je troef? 

a. Ik trek geen troef      = 2 punten 
b. Ik trek 1 x troef      = 5 punten 

c. Ik trek 2 x troef      = 0 punten 

 

 
Als je twee kleine harten in dummy troeft, is je contract binnen. Je vijfde harten is 

na de eerste vier hartenslagen immers goed voor een slag. 
 

Om de 3e en 4e hartenslag te kunnen troeven, heb je van dummy twee troeven 
nodig. En dus… mag je maar één keer troeftrekken! 

 
En als je niet troeftrekt? Dan ga je de boot in als de tegenstander met die ene troef 

een hartenslag aftroeft. De tegenstander met twee troeven zal immers zéker ook 

een troefslag maken.  
 

Neem de uitkomst met A en slaA. 

Dan AH, en troef 4. 

Speel vanuit dummy 2, troef die in de hand en troef 5. 

 

Nu is het contract al binnen. Je geeft alleen een schoppenslag af aan oost. Jij hebt 
enkel nog troeven en een vrije harten. 
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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 

 

1e bijbod met verschil tussen vijf handen? 
 

‘We’ hebben advies nodig inzake het volgende: 
 

Bieding:    Noord Oost  Zuid 
  1  2  ?? 

 
Wat biedt zuid met:             A  8 7 

 V B 10 7 5 4 

 5 4 3 

 A 3 

 

B  8 5 

 A V B 7 5 4 

 6 5 

 5 4 3 

 

C  8 5 

 A H V 7 5 

 A H 

 8 5 4 2 

 
D  8 5 

 A H 4 3 

 A V 

 8 6 5 4 3 

 

E  8 5 

 B 10 7 6 5 4 3 

 6 5 4 3 

 - 

 
Ik denk dat je de strekking van de vraag begrijpt: 

Hoe geef ik het verschil tussen de handen aan? 
 

Willem 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Rob: 

Mét negative freebid  

Bij de A- en B-hand heb je geen probleem als je door het 
tussenbod je kleur op 2-hoogte moet bieden, en je daarmee 8-

11 punten belooft met minstens een 5-kaart in de geboden kleur 
(het zogenaamde negative freebid). Vanwege de 6-kaart mag dat 

wel een puntje minder zijn: bied 2. 

 

Bij de handen C en D heb je met het negative freebid een 
probleem: die zijn dan te sterk voor een 2-bijbod. Een doublet 

(na twee geboden lage kleuren) belooft interesse in harten én 
schoppen. Passen is geen optie. En een sprong met een 5-kaart 

evenmin. Bied daarom met de handen C en D 3, de kleur van de 

vijand. De boodschap: partner, ik wil de manche, maar ik weet 

nog niet waarin.  
 

Bij hand E zou je met een gunstige kwetsbaarheid kunnen storen 
met een hartensprong - afhankelijk van jullie afspraak. Je kunt 

ook passen, en eventueel voor 5 kiezen als OW in een 

manchecontract belanden. 
 

Zónder negative freebid 
Als je met een nieuwe kleur – zonder sprong – op 2-hoogte, 

minstens 10 punten en een 4+kaart belooft, ongeacht of een 
tussenbod van je rechtertegenstander je daartoe dwong, draait 

dat het probleem om. Met de handen C en D bied je in alle rust 
2. Maar de handen A en B zijn daarvoor te zwak. Alhoewel de 6-

kaart bijzonder verleidelijk oogt… 
 

Bep & Anton 
 

Handen A en B 
Met negative freebid hand 1 en 2 inderdaad 2. 

 
Is een nieuwe kleur bieden forcing, dan zouden wij passen. Dat is, 

zeker met hand B, niet geweldig. Maar ja: dat is nou precies de 

reden om wel een negative freebid te spelen. 3 kan bij ons niet: 

dat spelen we als forcing. 
 

Hand C 
Met negative freebid 3 (5+ en mancheforcing), zonder NF 2. 

 
Hand D 

Doublet. We denken dat je, na 1-2 gevolgd, dat niet kunt 

spelen alsof je daarmee beide hoge kleuren belooft. 

 
Hand E 

Pas en later bieden. Een sprong naar 3 is bij ons 

mancheforcing.  
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2 wel of geen reverse? 
 

Oost / NZ 
 6 5 4 

 A 8 7 6 3 2 

 - 

 8 7 6 3 

 H 7       V 10 9 3 

 9       V 5 

 H 10 6 5 4 3     A B 9 8 

 A H 5 4      V B 2 

 A B 8 2 

 H B 10 4 

 V 7 2 

 10 9 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  doublet 

2  pas  ?? 

 

Hallo Rob,  

 
Allen hebben een probleem met de mogelijkheid van al dan niet reverse. 

 
Na partners 1 - doublet, bood ik 2 om de volgende reden: 

 
- Wilde 3SA niet voorbij 

- Verwachtte niet dat partner zou passen 
- Of is redoublet beter? 

 
Na deze miscommunicatie vroeg ik aan anderen: kan oost nu 2 bieden? 

Volgens mij is dat geen reverse, maar daar worstelen we mee. 
 

Na 2 was het voor mij duidelijk dat we in minstens 5 terechtkomen. 

 

Ben vooral benieuwd naar de reverse en/of redoublet ipv 2 de voorkeur 

verdient. 

 

Rob: 
Als oost 2 biedt, is dat inderdaad reverse en daarmee mancheforcing, 

omdat jij met 2 al minstens 10 punten belooft. Vanwege dat 10-

puntenminimum mag oost met wat minder extra kracht reverse bieden: 

15 punten of een mooie 14-punter zou al kunnen.  
 

Wests 2 geeft geen maximum en is dus minstens rondeforcing. Oost 

mag dus niet passen; 2SA is het opgelegde rebid. Dat belooft 12-14 

punten. 
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Na zuids doublet is een redoublet geen aantrekkelijke optie. Dat belooft 

in de regel minstens 10 punten en kort in partners kleur. Feitelijk vertel 

je daarmee dat je een hand hebt waarmee je het liefst (gedoubleerd) 
tegenspeelt. Daar is met jouw hand geen sprake van. 2 vind ik een 

mooi bod. Daarmee geef je je partner alle ruimte om iets meer te 
vertellen over zijn kracht en verdeling. Belooft partner niets extra’s, dan 

is 5 een kansrijk contract. Jammer dat de ruiten niet 2-1 zitten - als je 

V niet vindt, ga je down… 

 


