Anti Corona Competitie

Nr. 132

donderdag 18 maart ’21

Bridge
De Tacitusbrug tussen Ewijk en Herveld. Ruim een kilometer lang, over de Waal.
Jan Goesten
Je kon er donder op zeggen. In de vorige ACC drie troefcontracten, dus…
Inderdaad. Veel plezier ermee.

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Drie SA-contracten
Vraag ACC 132-1





5432
543
B43
543






A
A
A
A

H6
HB
H V 10 9
H

Tegen jouw 6SA-contract komt west uit met V.
Welke voortgang na A geeft de meeste kans op succes?
a. A, H, 6
b. 6
c. 9 naar B, dan 3 naar B
d. A, A, H, 9 naar B, 3 naar B
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Vraag ACC 132-1 Overpeinzing





5432
543
B43
543






A
A
A
A

H6
HB
H V 10 9
H

Tegen jouw 6SA-contract komt west uit met V.
Welke voortgang na A geeft de meeste kans op succes?
a. A, H, 6
b. 6
c. 9 naar B, dan 3 naar B
d. A, A, H, 9 naar B, 3 naar B

Je speelt een SA-contract. En net als ik telde jij beslist 11 vaste slagen: AH,
AH, AH en vijf ruitenslagen.
In de tweede, creatieve, stap kijk je naar zuids twee dreigende verliezers:
6 en B.
Tegelijk zie je twee kansen voor een 12e slag:
1. De ontbrekende zes schoppen 3-3; dan is dummy’s vierde schoppen goed
voor een slag.
2. Een geslaagde snit op V. Dan levert B de 12e slag.
Wat je wilt voorkomen, is dat je kiest voor de schoppenkans, down gaat
omdat die 4-2 zitten, en het contract had gemaakt als je op de hartensnit was
afgegaan. Of omgekeerd. Het liefst combineer je deze twee kansen. En die
combinatie is de uitdaging van dit spel.
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AH6
AHB
A H V 10 9
AH
Tegen jouw 6SA-contract komt west uit met V.
Welke voortgang na A geeft de meeste
a. A, H, 6
b. 6
c. 9 naar B, dan 3 naar B
d. A, A, H, 9 naar B, 3 naar B

kans op succes?
= 0 punten
= 4 punten
= 1 punt
= 2 punten

Begin met het ‘weggeven’ van 6 (speelwijze b)! Als je dan weer aan slag
bent, sla je AH en zie je of de schoppen 3-3 zitten. Is dat zo, dan steek je
over naar B, speel je dummy’s vierde schoppen waarop je B opruimt.
Vallen de schoppen niet 3-3, dan is je enige kans de snit op V. Je slaat wel
eerst A, want V zal maar sec bij west zitten .
Als je begint met AH en schoppen na (speelwijze a), ga je meteen down als
de schoppen 4-2 zitten. Extra vervelend met V bij oost…
En als je kiest voor de hartensnit (speelwijze c of d) zonder eerst de
schoppenverdeling te testen, voelt dat verre van weldadig met V mis en de
schoppen 3-3.
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Vraag ACC 132-2
Vraag niet hoe ‘t komt, maar jij zit als zuid in een 3SA-contract!
OW waren tijdens het bieden muisstil.
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West komt tegen jouw 3SA uit met 4. Dummy’s V wint die slag.
Je speelt 2 voor, oost 6, naar B. B houdt.
Hoe speel je verder?
a. 10
b. A, 10
c. 4 naar A en 3 voorspelen
d. AH slaan

5

Anti Coronacompetitie nummer 132

donderdag 18 maart ’21

Vraag ACC 132-2 Overpeinzing

6






B
V
A
4

5432
B
32
32






A
A
5
A

H
932
4
B 10 9 5

HV87

West komt tegen jouw 3SA uit met 4. Dummy’s V wint die slag.
Je speelt 2 voor, oost 6, naar B. B houdt.
Hoe speel je verder?
a. 10
b. A, 10
c. 4 naar A en 3 voorspelen
d. AH slaan

Tel je ook zes vaste slagen? V, A, AH, A en A.
Je bent binnen als je daar drie klaverslagen aan toe kunt voegen.
Als west over H of V zou beschikken, had hij waarschijnlijk jouw B aan
zijn zegekar gebonden. Grote kans dat oost H én V in zijn handen heeft.
Nu kun je hopen dat de klaveren 2-3 zitten. Maar als dat even kan, probeer je
ook rekening te houden met een 4-kaart klaveren bij oost.
En alsof dat niet genoeg is: west kán V of H tóch hebben, en - heel leep een klein klavertje bijspelen in de hoop dat je oversteekt naar A voor een
tweede klaverensnit. Om daarna met een hele rits ruiten over je heen te
denderen.
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West komt tegen jouw 3SA uit met 4. Dummy’s V wint die slag.
Je speelt 2 voor, oost 6, naar B. B houdt.
Hoe speel je verder?
a. 10
b. A, 10
c. 4 naar A en 3 voorspelen
d. AH slaan
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Het grote nadeel van A slaan (speelwijze b), is dat oost daarna twee
klaverenslagen kan maken, en jij dan maar twee extra klaverenslagen wint.
De 3e slag oversteken naar A (speelwijze c) opent voor OW de deur naar
een voor jou rampzalig aantal ruitenwinners. Want voordat jij je drie extra
klaverenslagen kunt noteren, zul je oost in ieder geval één klaverenslag
moeten gunnen. En die zal daarna graag op de ruiten afgaan.
AH slaan (speelwijze d) is leuk als V valt. Maar méér dan één slag met B
levert dat niet op.
Met de vierkaart klaveren bij oost is - na de slag van B - het voorspelen van
10 altijd winnend.
 Als oost duikt, heb je al twee extra klaverenslagen, dan A slaan en
klaveren na, of een klavertje weggeven, levert de 3e extra klaverslag op.
 En als oost 10 wint met V, houdt oost H8 over.
Daarna maak je – via de oversteek naar dummy’s A en het voorspelen
van 4 naar A9 – de klaverenzaak helemaal af.
En als west - met H of V tegen - de eerste snit tactisch dook?
432
 H x (x)
 V x (x)
 V x (x)
 H x (x)
 A B 10 9 5
Dan gaat het ook goed als je na B 10 voorspeelt! Probeer maar uit!
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Het bieden was het probleem niet: na 2SA – 3SA ben jij wederom leider in
een 3SA-contract.
Ook in deze biedserie maakten OW een grasveld met hun paskaartjes.
West opent de aanval met V. Je wint de uitkomst met A.
Hoe speel je verder?
a. 5
b. H, 5 na
c. H
d. 3 naar A, 2 naar B
e. 3 naar A, 2 naar H
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Het bieden was het probleem niet: na 2SA – 3SA ben jij wederom leider in
een 3SA-contract.
West opent de aanval met V. Je wint de uitkomst met A.
Hoe speel je verder?
a. 5
b. H, 5 na
c. H
d. 3 naar A, 2 naar B
e. 3 naar A, 2 naar H

Met liefst acht vaste slagen best een leuk spel (AH, AHVB en AH).
Feitelijk ben je dus op zoek naar één extra slag om je contract te winnen.
Als de ontbrekende zes schoppen 3-3 zitten, is je vierde schoppen de
matchwinner. Maar door de uitkomst van west is de kans op 3-3 vrijwel nihil.
Alle hoop moet je daarom vestigen op een hartenslag. Misschien goed om te
weten dat jouw H, B en 10 altijd goed zijn voor minstens één hartenslag,
ongeacht de verblijfplaats van A en V.
O ja, houd ook rekening met entrees…
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Het bieden was het probleem niet: na 2SA – 3SA ben jij wederom leider in
een 3SA-contract.
West opent de aanval met V. Je wint de uitkomst met A.
Hoe speel je verder?
a. 5
b. H, 5 na
c. H
d. 3 naar A, 2 naar B
e. 3 naar A, 2 naar H

=
=
=
=
=

0
0
3
1
1

punten
punten
punten
punt
punt

Begin met H (speelplan c).
 Als die houdt, heb je je 9e slag!
 Als die wordt gepakt door A, speel je B zodra je weer aan slag bent.
Dan ontwikkel je zeker 10 als extra (9e) slag. En, minstens zo belangrijk,
je weet dan ook zeker dat 10 bereikbaar is.
Stel dat je 3 naar A speelt (speelwijze d en e), dan heb je een (te) groot
probleem als west jouw B of H overneemt en klaveren terugspeelt! Je hebt
dan geen entree meer in dummy om die mooie vrije harten als 9e slag in te
lijven.
En als west een 5-kaart schoppen tegen heeft? Dan verlies ik drie
schoppenslagen én twee slagen in harten, zou je kunnen denken.
Met een 5-kaart schoppen is het risico van drie schoppenverliezers gelukkig
niet zo groot. In dat geval heeft de partner maar één schoppen. Als die met
harten aan slag komt, kan de arme ziel geen schoppen spelen.
Het gaat dan alleen mis als A en V bij de vijfkaart schoppen zitten.
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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
Alerteerplicht?
Op StepBridge alerteert degene die iets conventioneels biedt en niet zijn
partner, OK.
West opent 3, alerteert en geeft daarbij als uitleg: ‘Dit is Verdi en belooft
preëmptief ruiten.’
NZ weten dus precies wat er aan de hand is.
Noord past en de partner van west, oost, biedt 3.
Mijn vraag: moet oost zijn 3-bod ook alerteren? Nee toch??
Rob:

Elk bod dat geen lengte belooft in de geboden kleur, is alerteerplichtig.
West moet zijn 3-bod alerteren, omdat het geen lengte belooft in de
geboden klaverenkleur.
En partner oost moet zijn 3-bod alerteren, omdat zijn ruitenbod niets
zegt over het aantal ruiten dat hij heeft. Dat kunnen er zelfs nul, nada,
noppo zijn! Als uitleg kan hij geven: ‘Zegt niets over de ruiten.’
En als oost past, omdat hij toevallig een zwak spel heeft met een
7-kaart klaveren en nul ruiten? Dan belooft zijn ‘pas’ een 7+kaart
klaveren met een renonce of singleton ruiten. Omdat hij kan
vermoeden dat de tegenstanders een heel andere verdeling
verwachten, zou je ook deze pas alerteerplichtig kunnen
noemen…
Pre alert
Ik vind dat je Verdi na het verwelkomen van nieuwe tegenstanders
moet melden (pre alert). Het is immers goed mogelijk dat NZ hun
afspraken willen aanpassen. Want hoe reageer je als de klaverenkleur
waarmee OW openen nu net de kleur van NZ is?!
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Zwak?
Oost gever / OW  B 9 6 4
H9764
 V B 10 8
 H 10 3 2
654
 V 10 5 2
A3
AV8
732
AB3
H954
West

Noord

pas
pas
pas

pas
4
pas

Oost
3*
3
4
pas






75
A H V B 10 9 8
8
762

Zuid
doublet
pas
doublet

Ik open mijn oosthand met 3 en alerteer deze als: ‘Zwak met lengte in
harten’. Mijn partner is deze afspraak helaas vergeten, maar dankzij het
bieden van de tegenstanders kom ik alsnog in 4 terecht.
Resultaat: 4 gedoubleerd contract (95%).
Na afloop krijg ik het aan de stok met zuid.
Rob:

Het moet toch niet gekker worden...
Jij bent kwetsbaar en gaat tegenover een passende partner door tot 4.
En daarna word je verweten dat je dat doet met een solide
hartenkleur...
Ik neem aan dat je bij de start van elke nieuwe ronde je tegenstanders
waarschuwt dat jullie preventief openen in de kleur ónder de 7-kaart.
Daarmee stel je je tegenstanders in de gelegenheid hun afspraken
daarop af te stemmen. Extra voordeel: jullie weten het dan zelf ook
weer .

Vragensteller:
Dat ik op een gepaste partner toch doorbied, is een kwestie van
‘no guts no glory’.
De essentie van mijn mail was de stelling dat zuid mij vermanend
toespreekt omdat ik zwak open.
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Verder vind ik een pre alert op Step een beetje een ondergeschoven
kindje omdat er te vaak met gelegenheidspartnerships wordt
gespeeld. Het alerteren en uitleggen van mijn 3 acht ik voldoende.
Carolien:
Je mag bieden wat je wilt. Deze hand bewust als zwak beoordelen zou
ik niet doen, maar het mag.
Je hebt tenslotte jezelf ermee als partner past.
Nu echter word je 'gered' door het doublet. Dus bied je uiteraard 3,
geen probleem tot dusverre.
Maar nu komt het: noord biedt alsnog 4, want partner heeft een keer
gedoubleerd en jij bent zwak. Je gaat dan nooit eigenmachtig met een
passende partner naar 4 (dat 'mag' een preëmptieve openaar
bridgetechnisch niet eens). Nu bied jij toch 4 en dat vind ik niet te
rijmen met je uitleg 'zwak'.
Ik geef de tegenstanders gelijk dat ze hier problemen mee hebben.
Óf je hand is zwak (ter eigen beoordeling) en dan pas je na 4, óf hij is
niet zwak en dan moet je hem niet verkopen als zwak, maar wel
doorbieden alsof je een self supporting hartenhand hebt.
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