Anti Corona Competitie

Nr. 142

dinsdag 27 april ’21

Bridge
Noorwegen,
Vakantie 2010
Stigfossen waterval
met brug.
Niet alleen de brug,
maar ook de weg
ernaartoe is een
geweldige belevenis als
je van steile, scherpe
haarspeldbochten
houdt…

De eerste klap…
Ook aan de bridgetafel geldt deze regel verbazend vaak.
We gaan op zoek naar een paar sprekende voorbeelden.

Tijdelijk alternatief voor de wekelijkse Bridge Training.
Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Vraag ACC 142-1
Zuid gever, OW kwetsbaar
Jouw zuidhand





2
2
AH765432
B 10 9

Wat open je?
a. pas
b. 1
c. 3
d. 4
e. 5
d. 3SA
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Vraag ACC 142-2
West
1
pas

Noord
pas
pas

Oost
3SA

Zuid
pas

Jouw zuidhand
AH2
 H V 10 9
876
432
Met welke kaart kom je uit?
a. Een hoge schoppen
b. H
c. 10
d. Een ruiten- of klaverenkaart

Vraag ACC 142-3





2
32
98765432
32






A H V 10 9 8 7
A H 10
AHB

Tegen jouw 6-contract start west met A.
Welke speelwijze is de jouwe?
a. Ik troef de uitkomst en speel troef.
b. Ik troef de uitkomst, sla AH en troef B.
c. Ik troef de uitkomst, sla A, AH en troef B.
d. Ik duik de uitkomst en speel 10 bij.
e. Ik duik de uitkomst en speel B bij.
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Overpeinzingen
Vraag ACC 142-1
Zuid gever, OW kwetsbaar
Jouw zuidhand





2
2
AH765432
B 10 9

Wat open je?
a. pas
b. 1
c. 3
d. 4
e. 5
d. 3SA
Partner moet in zijn eentje veel harten of schoppen hebben om een /contract aantrekkelijker te maken dan een ruitencontract.
En als OW een fit hebben in een hoge kleur, is het prettig als je de lat nét
even te hoog legt om die te kunnen vinden.
Een optie is… ‘pas’. Of open met 1 - de hand voldoet immers aan de Regel
van 20*! Je kunt immers altijd nog 5 op het toneel laten verschijnen als OW
elkaar in 4/ vinden.
Meteen preëmptief openen heeft eveneens aantrekkelijke kanten. Op dit
moment weten OW nog niets van elkaar.
*Regel van 20
Als je twijfelt tussen een 1-opening in een kleur of passen, open je als
het puntentotaal van je honneurs én het aantal kaarten in je twee
langste kleuren samen 20 of meer is.
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Vraag ACC 142-2 Overpeinzing
West
1
pas

Noord
pas
pas

Oost
3SA

Zuid
pas

Jouw zuidhand
AH2
 H V 10 9
876
432
Met welke kaart kom je uit?
a. Een hoge schoppen
b. H
c. 10
d. Een ruiten- of klaverenkaart
Gangbaar voor een verantwoord 3SA-contract is 25-26 punten. Dan blijven er
voor partner maximaal 2-3 punten over.
Ook kun je niet uitsluiten dat OW achterelkaar negen slagen kunnen
oppakken in de lage kleuren.
Vraag ACC 142-3 Overpeinzing





2
32
98765432
32






A H V 10 9 8 7
A H 10
AHB

Tegen jouw 6-contract start west met A.
Welke speelwijze is de jouwe?
a. Ik troef de uitkomst en speel troef.
b. Ik troef de uitkomst, sla AH en troef B.
c. Ik troef de uitkomst, sla A, AH en troef B.
d. Ik duik de uitkomst en speel 10 bij.
e. Ik duik de uitkomst en speel B bij.
Je speelt een troefcontract, dus tel je allereerst je dreigende verliezers…
Einde overpeinzing.
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De juiste eerste klappen
Vraag ACC 142-1
Zuid gever, OW kwetsbaar
Jouw zuidhand





2
2
AH765432
B 10 9

Wat open je?
a. pas
= 0 punten
b. 1
= 1 punt
c. 3
= 1 punten
d. 4
= 2 punten
e. 5
= 3 punten
d. 3SA
= 1 punt
Voor OW werkt de 5-opening het meest verdedigend en belemmerend. Ook
door de zeer gunstige kwetsbaarheid: zij wel en jij niet.
Voor 3SA als ‘gokbod’ (Gambling*) is de ruitenkleur te zwak. Als partner
toevallig géén ruiten heeft (met een 8-kaart is die kans groter dan met een 7kaart), of de ruiten niet lopen (omdat een tegenstander Vxx heeft), gaat het
hele ruitenfeest niet door.
*Gambling 3SA-opening
Belooft een sterke 7-kaart (met AHV in top) in een lage kleur, zónder
aas of heer in een bijkleur. Hoopt op twee slagen bij partner.
Partner biedt zonder slag(en) mee 4. Waarop openaar past als dat zijn
kleur is, en anders 4 biedt.
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Vraag ACC 142-2
West
1
pas

Noord
pas
pas

Oost
3SA

Zuid
pas

Jouw zuidhand
AH2
 H V 10 9
876
432
Met welke kaart kom je uit?
a. Een hoge schoppen
b. H
c. 10
d. Een ruiten- of klaverenkaart

=
=
=
=

3
1
0
0

punten
punt
punten
punten

Veiligste uitkomst is A als ‘kijkaas’. Als partner aanmoedigend bijspeelt,
vervolg je met H en 2 na. Leuk als partner Vxxxx heeft.
Seint partner af, dan speel je na A je H. Hangt er ook vanaf wat er in
dummy komt.
Vraag ACC 142-3






2
32
98765432
32






A H V 10 9 8 7
A H 10
AHB

Tegen jouw 6-contract start west met A.
Welke speelwijze is de jouwe?
a. Ik troef de uitkomst en speel troef
b. Ik troef de uitkomst, sla AH en troef B
c. Ik troef de uitkomst, sla A, AH en troef B
d. Ik duik de uitkomst en speel 10 bij
e. Ik duik de uitkomst en speel B bij

=
=
=
=
=

1
4
1
0
1

punt
punten
punt
punten
punt

Je hebt elf ruiten. Zelfs met alle (twee) ontbrekende ruiten op één hand is
jouw 10 een vaste slag; je gunt west geen slag om daarop een vaste slag op
te ruimen (d). En duiken om B op te ruimen (e) betekent dat je niet de kans
pakt op een overslag door die boer te troeven. Meteen op de klavertroever
(b) afgaan is het veiligst; dan kun je na de aftroever meteen troeftrekken.
Speel je eerst A, en daarna de klaveren (c), dan kun je daarna alleen met
ruiten naar de hand om troef te trekken. Te grote kans dat OW dan troeft…
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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
Bijbod 1SA met 10 punten?
Als je mijn vragen niet interessant vindt, begrijp ik dat. Maar ik zit wel een
beetje met een oplossing van een spel van Ruitenboer van dinsdagavond.
Spel 1
Bij de oplossing biedt west (op partners 1-opening) 1SA met 10 punten en
een 4-kaart klaver.
Ik bood met die westhand 2.
Wij eindigden in 5, omdat ik mijn B42 te zwak vond om SA te bieden; mijn
partner vond hetzelfde van zijn V7.
Wij scoorden laag, omdat bijna iedereen in 3SA zat.
Vragen waar ik mee zit:
Geven cracks ook met 10 punten 1SA als bijbod en beschouwen ze
B42 inderdaad als een stop?
Of nemen ze gewoon het risico, omdat SA beter scoort?
Rob:
Omdat steeds meer 1 in een kleur wordt geopend met 11-12 punten,
groeit de voorkeur voor het bijbod van 1SA met 6-10 punten, waardoor
een nieuwe kleur op 2-hoogte (zonder sprong) minstens 11 punten
belooft. Goed om de minimumkracht van de 1-opening duidelijk met je
partner af te stemmen.
Bep & Anton over het 1SA-bijbod met 6-10 punten:
Met 10 punten een beetje kijken naar de hand.
Bijvoorbeeld: partner opent 1.
Met: xx
Maar met: x
VBxx
ABxxx
Hxxx
Vxxx
HBx
Hxx
kun je prima 1SA antwoorden
lijkt 2 logischer
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Alleen als - na partners 1-opening in een kleur - je rechtertegenstander
een kleur biedt, belooft je bijbod van 1SA een stop in die kleur.
In een ongeboden kleur hoef je helemaal niets te hebben; dan is Bxx
zelfs riant .
Zonder volgbod is de boodschap van 1SA: 6-9/10(!) punten, geen 4kaart in de kleur(en) die op 1-hoogte geboden hadden kunnen worden.
In principe ook onvoldoende steun in de openingskleur.
Inderdaad, in principe… Want na partners 1-opening mag je met een
4-kaart mee en je kracht in de overige kleuren toch voor 1SA kiezen,
omdat een SA-contract nu eenmaal beter betaalt.
Misschien goed om te benadrukken dat het bijbod van 1SA niet in de
eerste plaats een SA-verdeling belooft. Vooral na partners 1-opening
zegt 1SA buiten de ontkenning van steun in schoppen eigenlijk niets
over de verdeling. Zelfs een singleton of renonce sluit het 1SA-bijbod
niet uit. Daarom wordt dat bod niet voor niets het vuilnisbakkenbod
genoemd…
En als extra geruststelling: de normale 1SA-opening staat zelfs een
super laag 2-kaartje toe in een kleur. Toegegeven, als voor jou 1
wordt geopend, en jij volgt met 1SA (15-17) dan heb je beslist geen
twee lage harten in je hand.
4- of 5-kaart ?
Ik heb een vraag over het bieden:
West

Noord
1

Oost
doublet

Zuid
1

??
Mag west nu met minimaal 6 punten 1 bieden met een 4-kaart? Of moet dat
een 5 kaart zijn? We spelen volgens het Acolsysteem.
Rob:
Als zuid had gepast, heb je geen dilemma: dan moet je zeker met een
zwakke hand ‘het woord nemen’.
Door het 1-bod van zuid vervalt de biedplicht van west. Ik vind het
zeker geen gek idee om met partner af te spreken dat je ook in deze
situatie het ‘negatief doublet’ speelt. Vooral omdat partner oost
minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren belooft. Met een 3-kaart
schoppen zal een 5-kaart-garantie hem beslist een fijn gevoel geven.
Dan kun je met ‘doublet’ precies een 4-kaart  melden, en met 1 een
5+kaart. Als zuid 1 had geboden, vertel je met doublet een 4-kaart .
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