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  Anti Corona Competitie Nr. 130             woensdag 10 maart ’21 

 

Bridge 
 

Frankrijk, Pont de Normandië over de Seine 
 

Ruim 200 meter hoog en 2 km lang. 

 
Marja van Loopik 

 
 
 
 
 

 
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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We gaan effe lekker bieden! 

 

 
Vraag ACC 130-1 Noord gever, NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  3  doublet pas   V 2 

3  pas  pas  ??   B 5 4 3 

 9 8 7 6 5 

 7 6 

 
Vraag ACC 130-2 Noord gever, allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1  1   B 8 7 

 pas  2  pas  ??   A H 7 6 5 

 4 3 2 

 A 8 

 
Vraag ACC 130-3 Oost gever, NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     1  3SA   A 8 

pas  pas  4  ??   H 9 

 A B 

 A H V B 8 7 6 

 

Vraag ACC 130-4 West gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet 1  pas   7 

2  3  pas  ??   V 8 2 

 V 9 8 7 3 2 

 8 7 6  

 

Vraag ACC 130-5 Zuid gever, niemand kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
      1   7 6 5 

pas  1  pas  ??   H V B 7 6 

 A V B 7 

 A 

 

Tot zover de vijf biedvraagstukken. Heb je je vijf biedingen genoteerd? 
 

Vaak kom je op de juiste bieding als je jezelf de juiste vragen stelt.  

Dat probeer ik op de volgende pagina te doen… 
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Een paar overpeinzende vraagjes 
 

Vraag ACC 130-1 Noord gever, NZ kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
  3  doublet pas   V 2 

3  pas  pas  ??   B 5 4 3 

 9 8 7 6 5 

 7 6 

 

Vraagje: hoeveel punten verwacht je bij OW? 

 

 
 

Vraag ACC 130-2 Noord gever, allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1  1   B 8 7 

 pas  2  pas  ??   A H 7 6 5 

 4 3 2 

 A 8 

 

Vraagje: kan partner noord méér dan 11-12 punten hebben? 

 

 

 
Vraag ACC 130-3 Oost gever, NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     1  3SA   A 8 

pas  pas  4  ??   H 9 

 A B 

 A H V B 8 7 6 

 

Vraagje: Hoeveel slagen verwacht je te maken in een SA-contract? 

  
 

 
Vraag ACC 130-4 West gever, OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet 1  pas   7 

2  3  pas  ??   V 8 2 

 V 9 8 7 3 2 

 8 7 6  

 

Vraagje: Wat voor verdeling en kracht verwacht je van partner noord? 
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Vraag ACC 130-5 Zuid gever, niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1   7 6 5 

pas  1  pas  ??   H V B 7 6 

 A V B 7 

 A 

 

Vraagje: Hoeveel punten belooft partner noord minimaal? 

 
 

Op de volgende pagina’s geef ik mijn vijf antwoorden én mijn biedingen. 
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Mijn vijf antwoorden en mijn vijf biedingen 
 

 
Vraag ACC 130-1 Noord gever, NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

  3  doublet pas   V 2 

3  pas  pas  ??   B 5 4 3 

 9 8 7 6 5 

 7 6 

 

Vraagje: hoeveel punten verwacht je bij OW? 

 
Antwoord: OW hebben minstens 28 punten! Dus missen ze met 3 een zeer 

kansrijke mancheboot. Met elke andere bieding dan ‘pas’, schuif ik voor hen 
de loopplank uit naar een kansrijk manchecontract. Daarom pas ik!  

3 van OW met een stel overslagen, kost mij minder dan een zelf kwetsbaar 

gedoubleerd niet gemaakt 5-uitneemcontract… 

 

 
Vraag ACC 130-2 Noord gever, allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1  1   B 8 7 

 pas  2  pas  ??   A H 7 6 5 

 4 3 2 

 A 8 

 

Vraagje: kan partner noord méér dan 11-12 punten hebben? 

 
Antwoord: Nee! Met openingskracht had hij sterker geboden. Dus pas ik! 

 
 

 
Vraag ACC 130-3 Oost gever, NZ kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     1  3SA   A 8 

pas  pas  4  ??   H 9 

 A B 

 A H V B 8 7 6 

 

Vraagje: Hoeveel slagen verwacht je te maken in een SA-contract? 

  
Antwoord: Ik verwacht 10 slagen te maken, want natuurlijk zal west 

uitkomen in de kleur van zijn partner! Dus bied ik 4SA. Na mijn 3SA-bod en 
mijn zwijgende partner kan dat geen vraag zijn naar het aantal azen (dat 

antwoord weet ik al ). 
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Vraag ACC 130-4 West gever, OW kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet 1  pas   7 

2  3  pas  ??   V 8 2 

 V 9 8 7 3 2 

 8 7 6  

 

Vraagje: Wat voor verdeling en kracht verwacht je van partner noord? 

 

Antwoord: Partner doubleert eerst en biedt in zijn tweede beurt tegenover 
een partner – ik dus – die niets kan hebben, 3. Dat belooft een sterk spel 

met prachtige harten. Als hij met niets bij mij 3 aandurft, dan moet ik met 6 

punten, vier voor de twee vrouwen en twee voor de singleton schoppen, wel 

4 bieden! 

 

 
Vraag ACC 130-5 Zuid gever, niemand kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1   7 6 5 

pas  1  pas  ??   H V B 7 6 

 A V B 7 

 A 

 

Vraagje: Hoeveel punten belooft partner noord minimaal? 

 
Antwoord: Eindelijk een gemakkelijke vraag: 6 punten. Dat betekent dat we 

samen 23 punten kunnen hebben en dat de manche dus nog niet vaststaat. 
En dát impliceert dat ik me met deze zuidhand geen rebid van 3 kan 

permitteren, want dat zou mancheforcing zijn. Dus bied ik beheerst 2 in 

mijn tweede beurt. 

 

Tel 2 punten per juiste bieding. Je totaal is je rapportcijfer voor ‘Bieden’. 
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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 

 

Wie heeft gelijk: de WL of ik? 
 

 

Spelnr:20 

Gever:W 
Kwetsbaar:Allen 

 

 

  3 

 AV96 

 AHV965 

 H5 

 

 A864 

 543 

 7 

 B10763 

  HV1075 

 107 

 82 

 AV98 

  972 

 HB82 

 B1043 

 42 

 

West 

pas 
2 

Noord 

1 

4 

Oost 

1 

Allen passen 

Zuid 

dbl 
 

 
Toelichting op het bieden:  

Zuid biedt als enige in een veld van 10 tafels een negatief doublet. 
Alle anderen passen of bieden 2. Een aantal paren eindigt in 5, de 

rest blijft in een deelcontract steken. 4+1, na uitkomst van H, is 

een volle top. 

        Na het spel beklaagt oost (zelf wedstrijdleider) zich bij mij dat 
het doublet niet mag met 5 punten. Zuid meldt mij later dat hij 6 

punten had geteld.  

        Ik zie in artikel 40 geen enkele aanwijzing dat het doublet niet 
zou mogen. Sterker nog: ik zou het zelf ook zo bieden.  

 

(WL) Oost is het met mijn uitleg niet eens. 
 

Rob: 

Ik heb geen enkel probleem met zuids negatief doublet. Ook als hij wel 
5 punten telt is dit negatief doublet volkomen correct. Uiteraard 

hoor/lees ik graag van de betreffende oostspeler waarom hij meent dat 
dit doublet niet zou mogen.   

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Wel of geen slempoging? 
 

Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1SA  3  ?? 

 

Mijn zuidhand: 
 4 

A H 8 5 4 3 

 3 

 A V 9 8 5 

 

Ik wilde direct 4 bieden maar met 17 punten bij partner zit er misschien 

ook een slemmetje in. Daarom dacht ik aan 3: een nieuwe kleur op 3 

hoogte, na preëmptief volgbod, is mancheforcing, maar dan begrijpt partner 

mij wellicht niet en past, of biedt zelf 4 met een driekaart... Of moet ik 

bieden in de kleur van de tegenstanders?? 

 
Uiteindelijk dacht ik aan azen vragen en dan zelf afmaken met 5- of 6... 

 
Kortom: moet ik een conventioneel bod doen? 

 
Rob:  

Als zonder tussenbod 3 mancheforcing is, met een 5-kaart harten, en 

deze boodschap ook geldt na een tussenbod, kun je veilig 3 bieden. 

Leuk als partner daar 4 van maakt, want dan weet jij dat hij minstens 

een 3-kaart harten meeneemt. 

Als je dan daarna azen vraagt, staat de hartenkleur vast, en hoor je 
wellicht ook iets over de verblijfplaats van V. 

 

Speel je RKC 14 30, dan antwoordt partner 5 (1 of 4 sleutelkaarten). 

Dan kún je met de volgende kleur, 5, vragen naar troefvrouw. Zónder 

V biedt partner het goedkoopste bod: 5. Daarop pas je. 5 belooft 

wél V. Dan ga je voor 6. Je hebt dan trouwens geen keus meer!  

 
Omdat de vragensteller in de regel mét troefvrouw voor groot 

slem wil gaan, wordt op de vraag naar troefvrouw ook wel 
geantwoord met het uitbieden van dat slem: klein, zónder 

troefvrouw, en groot, mét! 
 

Kiest je partner na jouw 3 voor 3SA (2-kaart harten), dan kun je 

evengoed azenvragen, maar met één aas buitenboord wordt slem link.  

 
Twijfel je over partners interpretatie van 3, dan kun je inderdaad beter uitgaan 

van het positieve: vanwege de zeven ruiten van je rechtertegenstander heeft deze 
speler minder plaats voor harten, waardoor de kans stijgt op meer harten bij je 

partner… Ik kies dan ook voor 4SA. Maar meteen 6 vind ik ook aantrekkelijk… 

 


