Anti Corona Competitie

Nr. 131

zondag 14 maart ’21

In deze ACC leg ik drie troefcontracten aan je voor. Spellen zoals je die aan je
eerstvolgende fysieke of digitale tafel op je bord kunt aantreffen.

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
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Vraag ACC 131-1
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Na 1 - 4 ben jij leider in 4.
West opent de dans met 6. Je laat dummy 7 bijspelen, oost wint met B.
Oost speelt H na, die pak jij met A.
Hoe speel je verder?
Na twee rondjes troef (die zitten 2-1) speel ik:
a. H
b. 3 naar V
c. 4 naar 3
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Vraag ACC 131-1 Overpeinzing
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Na 1 - 4 ben jij leider in 4.
West opent de dans met 6. Je laat dummy 7 bijspelen, oost wint met B.
Oost speelt H na, die pak jij met A.
Hoe speel je verder?
Na twee rondjes troef (die zitten 2-1) speel ik:
a. H
b. 3 naar V
c.4 naar 3

Telde je vijf dreigende verliezers? Ik ook!
Vanuit de zuidhand: 10, twee slagen in ruiten, want H zit natuurlijk
verkeerd, en 4 en 5.
Dankzij dummy’s troeven, kun je het aantal klaverenverliezers halveren naar
één. De derde klaveren troef je immers. Maar ondanks die klaverenaftroever
houd je nog steeds te veel (vier) dreigende verliezers over.
Vind je dit een moeilijk spel? Daarin sta je beslist niet alleen! Neem van mij
aan dat veel ervaren spelers de vrijwel zekere winnende speelwijze niet zien!
Laten we even kritisch kijken naar dummy’s harten.
De hartenverliezer ligt al achter je (de eerste slag). H in de eerste slag
leggen, was vrijwel kansloos: tegenspelers komen tegen een
troefcontract immers niet graag uit onder een aas.
Misschien wel interessant om de hartenkleur nader te beschouwen. B
en 10 liggen al omgekeerd. OW hebben alleen nog A en V als
hogere harten… Dat betekent dat van de drie hartenkaarten die dummy
nog heeft, OW er maar twee kunnen overmeesteren…
Ook leuk om te weten dat oost zeer waarschijnlijk A heeft.
Daarom kunnen we de harten van OW net zo goed laten zien.
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Na 1 - 4 ben jij leider in 4.
West opent de dans met 6. Je laat dummy 7 bijspelen, oost wint met B.
Oost speelt H na, die pak jij met A.
Hoe speel je verder?
Na twee rondjes troef (die zitten 2-1) speel ik:
a. H
= 2 punten
b. 3 naar V
= 1 punt (omdat je geluk kunt hebben…)
c. 4 naar 3
= 1 punt (omdat tegenstanders soms helpen…)

Speel H voor (speelwijze a). Natuurlijk legt oost zijn A. Doet oost dat niet,
dan ruim je alvast een ruiten op.
A troef je, steek daarna met troef over naar dummy en laat 9 voorspelen.
Deze slag troef je niet; in plaats daarvan ruim je 3 op. West mag V maken.
Stel dat west ruiten terugspeelt, dan snij je NIET: leg meteen A.
Speel dan dummy’s laatste harten. OW hebben geen hogere harten meer.
Dan ruim je je laatste ruiten op. Je hebt dan geen ruiten meer in de hand,
dus ook geen ruitenverliezer. Je geeft alleen nog een klaverenslag af: A
maakte je al in de 2e slag en de derde klaveren troef je met dummy’s laatste
troef.
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Na 1 - 3 - 4 ben jij leider in een 4-contract.
Oost en west zwegen in alle talen.
West start met 9, jij laat dummy B leggen, oost speelt V bij.
Hoe ga je daarmee om?
Ik
a.
b.
c.
d.

win de slag met A en:
speel 3 naar H
speel 3 naar H; 2 naar A; 3 getroefd
sla AH
gun oost de eerste slag met V; ik duik dus

5

Anti Coronacompetitie nummer 131

zondag 14 maart ’21

Vraag ACC-2 Overpeinzing

987






H2
9876
B 10 2
HVB2






A543
A H 10 5 4
A43
3

HV65

Na 1 - 3 - 4 ben jij leider in een 4-contract.
Oost en west zwegen in alle talen.
West start met 9, jij laat dummy B leggen, oost speelt V bij.
Hoe ga je daarmee om?
Ik
a.
b.
c.
d.

win de slag met A en:
speel 3 naar H
speel 3 naar H; 2 naar A; 3 getroefd
sla AH
gun oost de eerste slag met V; ik duik dus

Wat weet je?
 Dat west zeer waarschijnlijk uitkwam met een ‘top van niks’ en dat oost
dus ook H zal hebben.
 Dat de kans op een 2-2-verdeling van de ontbrekende vier harten slechts
40,5% is, en dat je dus moet rekenen op één verliesslag in harten.
 Dat je vrijwel zéker een klaverenslag zult verliezen.


Naast de zeer waarschijnlijke verliesslag in harten én in klaveren, kun je je
geen twee verliesslagen in ruiten permitteren.

Wat denk je?
Waarschijnlijk vind je het jammer dat west niet uitkwam in schoppen,
harten of klaveren. Want dan had je heel snel klaveren gespeeld, voor
het aas van OW, om daarna - op V en B - twee ruitenverliezers op te
ruimen. Het is dan geen probleem dat OW aan slag komen met A,
omdat jij dan met A een terugspel in ruiten kunt stoppen.
Heel vervelend dus dat west al meteen voor ruiten koos. Maar nog
vervelender als je daardoor meteen de rouwperiode laat ingaan zonder
te zoeken naar een oplossing…
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Vraag ACC-2 Speelplan
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Na 1 - 3 - 4 ben jij leider in een 4-contract.
Oost en west zwegen in alle talen.
West start met 9, jij laat dummy B leggen, oost speelt V bij.
Hoe ga je daarmee om?
Ik
a.
b.
c.
d.

win de slag met A en:
speel 3 naar H
speel 3 naar H; 2 naar A; 3 getroefd
sla AH
gun oost de eerste slag met V; ik duik dus

=
=
=
=

1
0
0
3

punt
punten
punten
punten

Als je oosts V overneemt met A, pakken OW twee ruitenslagen op zodra ze
aan slag komen. Dan ben je weg als de harten niet 2-2 zitten.
Gun je oost zijn feestje met V, dan kan oost geen ruiten vervolgen. Je weet
immers dat oost H moet hebben. Als oost een kleine ruiten terugspeelt, laat
je die dus heerlijk doorlopen naar dummy’s 10! Dan AH slaan en klaveren.
Nu mogen OW na A wél ruiten naspelen. Je hebt immers nog A. En je
kleine ruiten verdwijnt – na een oversteek via H – op dummy’s hoge
klaveren.
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West komt uit met A. Welke eerste slagen passen in jouw speelplan?
a. Ik troef de uitkomst, haal alle ontbrekende troeven op en speel ruiten.
b. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine harten op.
c. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine ruiten op.
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West komt uit met A. Welke eerste slagen passen in jouw speelplan?
a. Ik troef de uitkomst, haal alle ontbrekende troeven op en speel ruiten.
b. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine harten op.
c. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine ruiten op.

Je kunt je afvragen waarom een spel als dit als vraagstuk wordt opgevoerd.
Want je telt toch achter elkaar zes klaverenslagen en vijf slagen in ruiten.
Dat is waar. Toch gingen vier van de tien leiders down, ondanks dat de
ontbrekende ruiten keurig 3-1 zaten…
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West komt uit met A. Welke eerste slagen passen in jouw speelplan?
a. Ik troef de uitkomst, haal alle troeven op en speel ruiten
= 0 punten
b. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine harten op
= 0 punten
c. Ik troef de uitkomst niet, maar ruim een kleine ruiten op
= 5 punten

Als je meteen troeft, alle troeven van OW ophaalt en dan de ruiten afdraait,
gaat dat uitstekend t/m de 4e ruitenslag… De 4e ruitenslag win je namelijk in
je hand, omdat je laagste vierde ruiten, hoger is dan 4 van dummy. En als
je eenmaal terug bent in je hand, kun je alleen maar meewarig kijken en
zwaaien naar dummy’s vijfde en laatste vrije ruiten. Je gaat kansloos de boot
in. Deze ellende omschrijven we met de mooie naam: ‘de ruiten blokkeren’.
Dat voorkom je door in de eerste slag een ruitenkaart op te ruimen. Dan heb
je na AHV geen ruiten meer in de hand, waardoor je ook 4 en 2 als
slagen kunt laten noteren. Het in de eerste slag opruimen van een ruiten
luistert naar de schone naam: deblokkeren.
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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
Aansignaleren met hoge, midden of lage kaart?
Volgens het boekje Bridge in een Flits heb ik geleerd dat je aansignaleert
met een middenkaart en afsignaleert met een kleintje. Een vriendin van mij
doet dat precies andersom, in navolging van ‘kleintje belooft plaatje’. Maar
niemand doet dat zo. Kun je even uitleggen waarom haar manier van
signaleren geen goed idee is? Met een andere vriendin speel ik ‘on(even) is
aan’. Dat werkt wél goed.
Groeten,
Monica
Rob:
Aansignaleren met een hoge kaart werkt net zo goed als aansignaleren
met een lage kaart.
Aansignaleren met een lage kaart betekent wél dat je - tegen een
troefcontract - op partners uitkomst van een 2-kaart je láágste kaart
moet bijspelen… Ook met een 2-kaart als je de derde slag wil troeven.
En dat schijnt nog weleens mis te gaan .
Wellicht ter geruststelling: de keren dat Bep Vriend tijdens een
individuele drive mijn partner was, speelden we ook laag als positief .
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Vraagje over Bergen
Mag ik een vraagje stellen over deze conventie?
Het valt mij op dat niet wordt voorzien in de 3-kaart steun met 10 of meer
punten: het gangbare limietbod van 3. Het 3-bod is immers
gereserveerd voor de 4-kaart steun met 0-6 punten.
Hoe zit dat?
Ron:

Bergen concentreert zich op de situatie dat er met een 5-kaart geopend
wordt en partner een 4+kaart mee heeft.
Als partner geen 4-kaart mee heeft, maar wel een 3-kaart, dan moet je
improviseren. Met 10 punten kun je elke vierkaart bieden, ook op 2hoogte; na partners rebid bied je 3 in de openingskleur. En dat belooft
dan 10-11 punten en een driekaart steun.
Het verschil zit hem dus in het direct of indirect steunen op 3-hoogte.

Jan van Die:
Ik speel 2SA als limietbod. Je speelt dan Truscott met een 3-kaart steun
en Bergen met een 4+kaart.

12

