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  Anti Corona Competitie Nr. 139             maandag 19 april ’21 

 

 
Bridge, 

 
Met deze brug vierden Dirkje en jAn Westerbeek vier jaar geleden op IJsland hun 

robijnen jublieum. Op de foto: Dirkje als zeer betrouwbare pijler! 
 

 

In de vorige drie ACC’s pakten we een bepaald thema bij de kop, in deze kiezen we 
voor veelzijdigheid: bieden, uitkomen en twee speelplannen: een SA- en een 

troefcontract. 
 

Veel plezier ermee! 
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Vraagstuk ACC 139-1 Noord gever / OW kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
 3SA*  pas  ??   A 9 8 7 6 

 4 3 2 

 A H 8 7 6 

 - 

 

*3SA: partner noord belooft met deze opening een dichte zevenkaart in een 
lage kleur, zonder belangrijk plaatje in een bijkleur. 

 
Welk biedkaartje kies jij? 

a. pas 
b. 4 

c. 4 

d. 4 

e. 5 

 

 
Vraagstuk ACC 139-2 Noord gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid   

  pas  pas  1 

doublet pas  1  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 
 

   Jouw zuidhand 
 H B 10 8 

 A H 6 

 B 9 8 

 B 10 5 

 

Voor welke uitkomstkleur kies je? 
a. schoppen 

b. harten 
c. ruiten 

d. klaveren 
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Vraagstuk ACC 139-3 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 

 A B 10 2  

 A 3 2 

 H 3 2 

 B 3 2 

  
 V 4 3 

 H 5 4 

 A 5 4 

 A 6 5 4 

 
Na 1 - 1 - 1SA – 3SA ben jij de baas in 3SA. 

 
West start met V. Hoe ga je daarmee om? 

 
a. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar V. 

b. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar A. 

c. Ik neem de uitkomst met A en speel 3 naar B. 

d. Ik neem de uitkomst met A, speel V voor en snijd op H. 

 

 
Vraagstuk ACC 139-4 Noord gever, allen kwetsbaar 

 
 H V 

 A 5 4 3 2 

 4 3 2 

 A 3 2 

  
 A B 10 9 8 7 6 

 H 

 V 

 H 6 5 4  

 

Na 1 - 1 - 1SA - 4 speel jij als leider 4. 

 
West komt uit met 5, voor oost A.  

Oost speelt 8 terug. Die troef je. 

Hoe speel je verder? 

 
a. Ik speel een kleine schoppen naar V. 

b. Ik speel H en dan een kleine schoppen naar V. 

c. Ik speel H en dan 4 naar A. 

d. Ik speel meteen 4 naar A. 
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Overpeinzingen 
 
Vraagstuk ACC 139-1 Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 3SA*  pas  ??   A 9 8 7 6 

 4 3 2 

 A H 8 7 6 

 - 

 
*3SA: partner noord belooft met deze opening een dichte zevenkaart in een 

lage kleur, zonder belangrijk plaatje in een bijkleur. 
 

Welk biedkaartje kies jij? 
a. pas 

b. 4 

c. 4 

d. 4 

e. 5 

 

Partner belooft een lage dichte zevenkaart - dat kan dus bijna alleen maar 

klaveren zijn. Maar géén belangrijk plaatje (lees: geen aas of heer) in een 
bijkleur. Geen wonder dat deze opening luistert naar de naam ‘gambling’. 

 
 

Vraagstuk ACC 139-2 Noord gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid   

  pas  pas  1 

doublet pas  1  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 

 
   Jouw zuidhand 

 H B 10 8 

 A H 6 

 B 9 8 

 B 10 5 

 
Voor welke uitkomstkleur kies je? 

a. schoppen 
b. harten 

c. ruiten 
d. klaveren  

 

Als OW het informatiedoublet goed beheersen, mag je rekenen op een zeer 

sterke hand bij west met weinig kaarten in jouw openingskleur. 
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Vraagstuk ACC 139-3 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 

 A B 10 2  

 A 3 2 

 H 3 2 

 B 3 2 

  
 V 4 3 

 H 5 4 

 A 5 4 

 A 6 5 4 

 
Na 1 - 1 - 1SA – 3SA ben jij de baas in 3SA. 

 
West start met V. Hoe ga je daarmee om? 

 
a. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar V. 

b. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar A. 

c. Ik neem de uitkomst met A en speel 3 naar B. 

d. Ik neem de uitkomst met A, speel V voor en snijd op H. 

 

Twee handen met een uitgesproken SA-verdeling en zes vaste slagen:  
A, AH, AH en A.  

 
De kleur met de grootste kans op drie extra slagen is de schoppenkleur.  

 
Maar… hoe moeten de ontbrekende zes schoppen zitten om vier 

schoppenslagen te kúnnen maken? En… hoe maak je die dan? 
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Vraagstuk ACC 139-4 Noord gever, allen kwetsbaar 

 

 H V 

 A 5 4 3 2 

 4 3 2 

 A 3 2 

  
 A B 10 9 8 7 6 

 H 

 V 

 H 6 5 4  

 
Na 1 - 1 - 1SA - 4 speel jij als leider 4. 

 
West komt uit met 5, voor oost A.  

Oost speelt 8 terug. Die troef je. 

Hoe speel je verder? 

 
a. Ik speel een kleine schoppen naar V. 

b. Ik speel H en dan een kleine schoppen naar V. 

c. Ik speel H en dan 4 naar A. 

d. Ik speel meteen 4 naar A. 

 

Je speelt een troefcontract, dus zocht je al naar de dreigende verliesslagen. 
 

Vanuit de zuidhand zoekend telde je net als ik: 
- géén in schoppen en harten; 

- één in ruiten; 
- twee in klaveren. 

 
Dat betekent dat je vrij ontspannen aan de slag kunt gaan. Het zal alleen 

minder ontspannen voelen als je een klaverenverliezer opruimt op dummy’s 
A, 4+1 invoert en dan toch laag scoort omdat verschillende leiders 4+2 

maakten! Kennelijk vonden ze een speelwijze waarmee ze nóg een 

klaverenverliezer voorkwamen.  
 

De enige kleur die ze daarvoor gebruikten, moet de hartenkleur zijn. Je mist 
zeven harten en – als trouw ACC-lezer – weet je dat zeven ontbrekende 

kaarten meestal 4-3 verdeeld zitten… 
 

  
  



Anti Coronacompetitie  nummer 139                                    donderdag 15 april ’21 

7 
 

 

Mijn keuzes 
 
Vraagstuk ACC 139-1 Noord gever / OW kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

 3SA*  pas  ??   A 9 8 7 6 

 4 3 2 

 A H 8 7 6 

 - 

 
*3SA: partner noord belooft met deze opening een dichte zevenkaart in een 

lage kleur, zonder belangrijk plaatje in een bijkleur. 
 

Welk biedkaartje kies jij? 
a. pas = 0 punten 

b. 4  = 2 punten 

c. 4  = 0 punten 

d. 4  = 0 punten 

e. 5  = 1 punt, partner kán heel toevallig V meenemen…  

 

Als je ook maar één klavertje had meegebracht, zou je mee ‘gambelen’ en 

passen. Maar zónder klaveren is het vrijwel zeker dat partners zeven 
klaverenslagen onbereikbaar zijn in een SA-contract. Partner zal jouw 4 

beslist zien als een redding tegen een vrijwel kansloos 3SA-contract. 4 in een 
andere kleur wordt meestal gebruikt als een sterk bod dat een manche of 

slem niet uitsluit. 
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Vraagstuk ACC 139-2 Noord gever / allen kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid   
  pas  pas  1 

doublet pas  1  pas 

3  pas  4  pas 

pas  pas 
 

   Jouw zuidhand 
 H B 10 8 

 A H 6 

 B 9 8 

 B 10 5 

 

Voor welke uitkomstkleur kies je? 
a. schoppen = 0 punten 

b. harten  = 2 punten 
c. ruiten  = 0 punten 

d. klaveren  = 1 punt 

 

Een doublet belooft in de regel minstens een 3-kaart in de ongeboden 
kleuren. Zelfs na een 1-opening met een mogelijke 2-kaart in klaveren is de 

kans daardoor vrij groot dat de doubleerder kort is in klaveren. En in een 
troefcontract met weinig kaarten in een kleur, dreigen aftroevers. 

Omdat je geen bijkleur hebt met aansluitende honneurs, en geen partner die 
een kleur bood, is met deze zuidhand troefuitkomst het aantrekkelijkst 

(uitkomst b). 
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Vraagstuk ACC 139-3 Zuid gever / OW kwetsbaar 

 

 A B 10 2  

 A 3 2 

 H 3 2 

 B 3 2 

 H x        x x x x 

 V 4 3 

 H 5 4 

 A 5 4 

 A 6 5 4 

 

Na 1 - 1 - 1SA – 3SA ben jij de baas in 3SA. 

 

West start met V. Hoe ga je daarmee om? 

 

a. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar V  = 0 punten 

b. Ik neem de uitkomst met H en speel 2 naar A  = 0 punten 

c. Ik neem de uitkomst met A en speel 3 naar B   = 3 punten 

d. Ik neem de uitkomst met A, speel V voor en snijd op H = 0 punten 

 

Met H-derde bij west win je vier schoppenslagen als je vanuit zuid 

schoppen speelt en snijdt op H. Het maakt dan niet uit of je V voorspeelt 

of een kleine schoppen. Dummy’s laatste schoppen, 2, is dan immers de 

laatste en daardoor de ‘hoogste’ schoppen. 
 

Maar… met H-tweede bij west - of H-sec (!) - maak je alleen vier 

schoppenslagen als je vanuit zuid begint met een lage schoppen! Want 

dummy’s 2 is kansloos als oost in de vierde schoppenslag nog schoppen 

heeft. 

 
De juiste speelwijze: win de uitkomst in de hand met A en speel 3 naar B 

(speelwijze c). Als B die slag wint, speel je 2 naar H, en speel je 4 voor.  

 Met H-tweede verschijnt H. Die pak je met A, dan 2 naar V en – na 

4 naar H – is dummy’s 10 goed voor de vierde schoppenslag. 

 Met H-derde zal west opnieuw een lage schoppen bijspelen; die slag win 

je dan met 10. Je kunt dan alleen een vierde schoppenslag winnen als 

west begon met Hxx, dus sla je A en maak je 2 als de schoppen 

inderdaad 3-3 vallen. 
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Vraagstuk ACC 139-4 Noord gever, allen kwetsbaar 

 

 H V 

 A 5 4 3 2 

 4 3 2 

 A 3 2 

 8 7 6     V B 10 9 

 A B 10 9 8 7 6 

 H 

 V 

 H 6 5 4  

 

Na 1 - 1 - 1SA - 4 speel jij als leider 4. 

 

West komt uit met 5, voor oost A.  

Oost speelt 8 terug. Die troef je. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik speel een kleine schoppen naar V    = 0 punten 

b. Ik speel H en dan een kleine schoppen naar V  = 3 punten 

c. Ik speel H en dan 4 naar A     = 1 punt 

d. Ik speel meteen 4 naar A     = 0 punten 

 

Het 4-contract zullen alle NZ-paren wel uitbieden en alle leiders met een 

vinger in hun neus maken. De echte strijd om de score wordt beslist door het 
aantal overslagen.  

En dat geldt uiteraard niet alleen voor dit contract, 
maar voor elk opgelegd contract!    

 
De kans op overslagen grijp je in dit spel als volgt: 

 Sla na je aftroever H (1e hartenslag). 

 Speel een kleine schoppen naar V (speelwijze b). 

 Sla A (2e hartenslag) en ruim een klaveren op. 

 Troef een kleine harten (3e hartenslag). 

 Speel een kleine schoppen naar H. 

 Troef een kleine harten (4e hartenslag, dummy heeft nu een vrije harten). 

 Haal de nog ontbrekende troef/troeven op. 

 Speel klaveren naar dummy’s A. 

 Speel dummy’s laatste vrije harten en ruim nog een klavertje op. 

Alle overige slagen zijn voor jou: noteer 4+2! 
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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 

 

Wel of niet reverse? 
 

Ik heb een discussie met mijn partner over een bieding die wel of niet 
reverse is. 

 
(partner)   (ik) 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  1 

2   

 

Partner west had 13 punten, met een 2-kaart klaveren en een 4-kaart 
harten. 

 

Volgens mij is het 2-rebid van mijn partner reverse.  

Hij bestrijdt dit met de opmerking dat hij, na 1 - 1, geen kleur bood die 

ik (zijn partner) oversloeg. Dus is 2 volgens hem geen reverse. 

 

Wat vind jij? 

 

Rob: 
Oei! Er zijn verschillende definities van een reversebod: 

 
1. Het 2e bod in een nieuwe kleur overschrijdt de grens van 2 in de 

eerst geboden kleur. In deze biedserie is die grens 2. 

 

2. De partner van de openaar moet naar 3-hoogte als hij de eerste 

kleur wil bieden. In deze biedserie zou oost naar 3 moeten. 

 

3. Openaar biedt een nieuwe kleur op 2-hoogte die hoger is dan zijn 
eerst geboden kleur. De 2e kleur () is inderdaad hoger dan . 

 
4. En inderdaad, bekend is ook de regel: openaar biedt, na een  

1-opening in een kleur, in zijn tweede beurt een kleur die zijn 
partner oversloeg. 

 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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En met deze 4e regel gaat het in dit biedverloop mis, door dat 
stomme volgbod van zuid! Zónder volgbod klopt definitie 4 wél.  

 

Conclusie: weg met die 4e regel! Want inderdaad belooft west met 
dit 2-rebid wel degelijk extra kracht!  

 
En terecht. Want als west 13 punten heeft, en oost 6, dan is het 

gezamenlijke bezit slechts 19. En wat moet oost dan bieden als 
harten hem helemaal niet ligt? 2SA is vragen om een ramp en 3 is 

wel erg hoog… 
 

Het juiste biedverloop 
 

Navolgend een vraagstuk. Mijn partner wist het antwoord niet en legde 

derhalve maar 3SA. Resultaat: 3SA-1  

Kijk maar eens naar onderstaand spel. Dit is echt heel moeilijk om te 
bieden. 

 
 

Noordhand:  H V 8 4 2 

 - 

 H V 9 4 

    B 6 5 4 

 
 

Zuidhand:   B 6 

 A H V B 5 4 

 A B 7 5 2 

 - 

 
Onze biedingen (OW pasten): 

 
  (ik)  (partner) 

  Noord Zuid 
    1 

  1  3 

3SA 
 

Ikzelf had met de zuidhand 4 geboden, zeker gezien het aantal punten dat 

we samen hadden. 

 
Best een moeilijk probleem omdat noord geen harten heeft. Menige bridger 

zal hier zijn handen vol aan hebben. 
 

Oost kwam tegen 3SA uit met 3. Resultaat: 3SA-1. 

 

Andere tafels: 4+1   en 5 X contract. 
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Rob: 

Met deze zuidhand zou ik in mijn tweede beurt liever 3 bieden. Als die 

kleur partner niet ligt, kan hij met een 2-kaartje harten altijd nog 3 

bieden. 

Maar nu is 3 toevallig een schot in de roos. 6 blijkt immers dicht. 

Door de reeds geboden harten- en schoppenkleur kan noord geen 

controles in die kleuren melden. Op grond van zuids beloofde kracht zou 
ik met deze noordhand 5 bieden. Waarop zuid maar twee verliezers 

telt in de schoppen, en met noords bieden toch wel op A of H mag 

rekenen. Ik zou gaan voor 6…   

 
Bep & Anton: 

Eens, wij zouden als zuid met ons tweede bod geen 3 bieden maar 3. 

Dat bod is mancheforcing en daarom misschien een tikkeltje fors met 

15 punten. 
Maar je hebt een 6/5 verdeling met een hartenkleur die speelbaar is 

tegenover een renonce (als partner 3SA zou bieden over 3 zeggen we 

dan ook 4) en een renonce in de ongeboden kleur. 

Dan kan noord 4 bieden. Het bieden is door 3 immers al 

mancheforcing geworden. Zuid vervolgt met 4 (cue bid) en noord met 

4 (cuebid). Dan zou je in 6 kunnen eindigen. 

 

 
 


