Anti Corona Competitie

Nr. 145

zondag 9 mei ’21
Bridge

Stimuleert groei in
heldere momenten

Het ontvangen van deze vraagstukken is helemaal 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 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…

Tweemaal 1SA en tweemaal 4
In deze ACC speel je als leider twee 1SA-contracten en twee 4-contracten.
Vier contracten die van de gewone bridgetafel zijn getrokken… Geen enkele reden
dus voor argwaan .
Tijdelijk alternatief voor de wekelijkse Bridge Training.
Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Vraagstuk ACC 146
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OW passen steeds. Na 1 - 1 - 1SA - pas speel jij 1SA.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 4. Je laat dummy 2 leggen.
Oost speelt 8 bij.
Voor welke eerste slagen kies jij?
a. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan ruiten.
b. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan klaveren.
c. Ik win de eerste slag met 9, speel 4 naar A, dan 2 naar V.
d. Ik win de eerste slag met A en speel dan 9 naar B.
e. Ik win de eerste slag met A en speel dan klaveren.
Spel 2
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Oost opent met 1 (met alert en uitleg 2+). Zuid volgt 1SA, waarna drie
paskaartjes verschijnen.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 9. Je laat dummy 10
bijspelen, oost B, jij A.
Welke tweede slag is de jouwe?
a. 3 naar 10
b. 6 naar B
c. V
d. 5 naar H
e. 5 naar 6
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3
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Na het beheerste bijbod van noord ben jij leider in 4.
West opent de aanval met de uitkomst van B, voor jouw H.
Hoe ga je om met de troefkleur?
a. A, B
b. A, 2
c. B
d. 2
Spel 4
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Na 1 - 4 ben jij 4-leider.
West komt uit met B.
Welke aanpak spreekt jou het meest aan?
a. Ik laat dummy 2 bijspelen.
b. Ik laat dummy V bijspelen.
c. Ik laat dummy A bijspelen, trek de ontbrekende troeven en speel dan 2
naar H.
d. Ik laat dummy A bijspelen, trek troef en laat OW dan een schoppenslag
maken.
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OW passen steeds. Na 1 - 1 - 1SA - pas speel jij 1SA.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 4. Je laat dummy 2 leggen.
Oost speelt 8 bij.
Voor welke eerste slagen kies jij?
a. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan ruiten.
b. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan klaveren.
c. Ik win de eerste slag met 9, speel 4 naar A, dan 2 naar V.
d. Ik win de eerste slag met A en speel dan 9 naar B.
e. Ik win de eerste slag met A en speel dan klaveren.
1SA-contracten worden vaak de moeilijkste contracten genoemd. En dat is
niet vreemd, want vaak beschikt de tegenpartij over evenveel honneurkracht
én bepaalt diezelfde partij de kleur van de eerste slag!
Over het aantal vaste slagen zijn we het waarschijnlijk eens: ik tel A, AH
en A, vier vaste slagen dus, en daar komt opeens 9 bij als vijfde slag.
De mooie gesloten klaverenkleur is goed voor twee extra slagen. Daarmee
zitten we al op zeven. Verder valt er niet veel te verhapstukken, of zie ik
misschien iets moois over het hoofd?
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B 10
8765
H 10 8 7 6
AVB3
9876
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Oost opent met 1 (met alert en uitleg 2+). Zuid volgt 1SA, waarna drie
paskaartjes verschijnen.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 9. Je laat dummy 10
bijspelen, oost B, jij A.
Welke tweede slag is de jouwe?
a. 3 naar 10
b. 6 naar B
c. V
d. 5 naar H
e. 5 naar 6
Twee 1SA-contracten achterelkaar. Leg gerust alvast een ijszak op je hoofd…
Wat weet je?
 Dat oost 1 opende, en dus minstens 12-13 punten in handen heeft, met
minstens een 2-kaart klaveren.
 Dat je drie vaste slagen telt (A en AH).
 Dat je het vooral prettig vindt als niet jij, maar oost of west schoppen,
ruiten of klaveren voorspelen.
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Zuid
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Na het beheerste bijbod van noord ben jij leider in 4.
West opent de aanval met de uitkomst van B, voor jouw H.
Hoe ga je om met de troefkleur?
a. A, B
b. A, 2
c. B
d. 2
Je speelt een troefcontract, dus tel je allereerst je dreigende verliezers.
Zoekend vanuit je zuidhand tel je in de drie bijkleuren geen enkele verliezer.
De enige kleur waarin je verliezers moet toestaan, is de troefkleur zelf.




Als de ontbrekende zes harten 3-3 zitten, maakt het niet uit hoe je deze
kleur van de liefde aanpakt. Je verliest dan altijd twee hartenslagen.
Zitten de ontbrekende harten 6-0 dan maakt je behandeling ook weinig
verschil. Met de harten 5-1 scheelt het een slag als je begint met A en
H of V sec zit.
Maar je kunt je het beste concentreren op de meest waarschijnlijke
verdeling: 4-2!
Binnen de 4-2-verdeling kunnen de twee honneurs als volgt verdeeld
zitten:
HV76
98
H876
V9
V876
H9
9876
HV
 A B 10 5 4 3 2
Omdat je harten alleen vanuit je hand kunt spelen, maakt het niet uit of
west of oost de 4-kaart harten heeft.
Je hoeft nu alleen maar per aanpak na te gaan hoeveel slagen je
daarmee afgeeft…
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HB65
A V 10 2
32
H654
A V 10 9 8
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Na 1 - 4 ben jij 4-leider.
West komt uit met B.
Welke aanpak spreekt jou het meest aan?
a. Ik laat dummy 2 bijspelen.
b. Ik laat dummy V bijspelen.
c. Ik laat dummy A bijspelen, trek de ontbrekende troeven en speel dan 2
naar H.
d. Ik laat dummy A bijspelen, trek troef en laat OW dan een schoppenslag
maken.
Het mooiste spel van deze sessie!
Je telt vier dreigende verliezers: één in schoppen, één in ruiten en twee in
klaveren.
Door wests uitkomst met B staat de ruitenverliezer wel vast. Dat doet west
echt niet met HBx(x) in handen.
En je kunt er dus ook donder op zeggen, dat áls oost met H aan slag komt,
deze onverlaat graag klaveren voorspeelt, waardoor OW ook meteen twee
klaverenslagen in hun zak zullen steken, want natuurlijk zit A bij west.
Met de schoppenverliezer ga je dan -1…
Merk op dat je contract dicht is als west de fout had gemaakt die heel
veel bridgers maken: uitkomen met een aas zónder de heer ook in
handen te hebben!!!
Het mooie van dit spel is de speelwijze waarmee je – zelfs met H bij oost,
en A bij west – je contract gewoon maakt!
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OW passen steeds. Na 1 - 1 - 1SA - pas speel jij 1SA.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 4. Je laat dummy 2 leggen.
Oost speelt 8 bij.
Voor welke eerste slagen kies jij?
a. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan ruiten
b. Ik win de eerste slag met 9 en speel dan klaveren
c. Ik win de eerste slag met 9, speel 4 naar A, dan 2 naar V
d. Ik win de eerste slag met A en speel dan 9 naar B
e. Ik win de eerste slag met A en speel dan klaveren

=
=
=
=
=

0
1
1
2
3

ptn
pnt
pnt
ptn
ptn

Nu oost kennelijk geen hogere kaart bezit dan 8, weet je dat west V moet
hebben. Dat verheft B tot extra slag, omdat je vanuit zuid veilig harten naar
B kunt spelen. Maar… dat kan alleen als je de uitkomst wint met… A!
Daarmee vallen de speelwijzen a, b en c meteen af.
Na het winnen met A is het goed om nog even te wachten met de
hartensnit. Speel eerst klaveren, de zogenaamde werkkleur. Nadat OW hun
A en H hebben gemaakt, levert die kleur twee extra slagen op. De
hartensnit neem je pas als je in zuid aan slag bent en verwacht daar niet
meer terug te keren.
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Oost opent met 1 (met alert en uitleg 2+). Zuid volgt 1SA, waarna drie
paskaartjes verschijnen.
West komt tegen jouw 1SA-contract uit met 9. Je laat dummy 10
bijspelen, oost B, jij A.
Welke tweede slag is de jouwe?
a. 3 naar 10
= 1 punt
b. 6 naar B
= 3 punten
c. V voorspelen
= 0 punten
d. 5 naar H
= 1 punt
e. 5 naar 10
= 0 punten
Eigenlijk wil je het liefst dat je tegenstanders steeds voorspelen, zodat jij elke
slag het laatst lacht. Het maakt dan weinig uit of west of oost de eerste kaart
neerlegt, je snijdt toch alles over 1-openaar oost .
Dat doel bereik je door ze telkens aan slag te brengen in een kleur waarin je
weinig te winnen hebt. Veel tegenspelers schuwen van nature de kleur die de
leider aanspeelt, dus spelen ze automatisch de kleur waar jij op hoopt. En een
prachtige kleur om OW aan slag te brengen, is harten. Die kan uiteindelijk
zelfs een slag opleveren!
Vooral in een parenwedstrijd (uitslag in percentages) is het precies maken
van je contract vaak niet voldoende. Juist een slag extra is goed voor goud!
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AHV2
A5432
H
A B 10 5 4 3 2
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6

Noord
4

Zuid
3
pas

Na het beheerste bijbod van noord ben jij leider in 4.
West opent de aanval met de uitkomst van B, voor jouw H.
Hoe ga je om met de troefkleur?
a. A, B = 0 punten
b. A, 2 = 2 punten
c. B
= 0 punten
d. 2
= 1 punt
De grootste kans op slechts twee hartenverliesslagen is: A, 2 na (b). Dat
gaat goed met de harten 4-2, waarbij één plaatje deel uitmaakt van de 2kaart.
H9
V876
Onder A vallen:
Over 2 vallen:
B verliest zijn slag aan:
En 10 ontfermt zich over:

9 en 6.
H en 7
V
oosts laatste harten

Met HV-sec verlies je zelfs maar één hartenslag bij deze speelwijze!
En waarom toch (maar) één punt voor speelwijze d?
1 punt omdat het (na 2) A slaan, net zo goed gaat als speelwijze b.
En waarom dan geen 2 punten?
Als de harten 5-1 zitten én H of V de secce kaart is, win je een slag meer
als je met A was begonnen. Toegegeven: een miniem kansje.
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A32
HB65
A V 10 2
32
H654
A V 10 9 8
43
H4

Na 1 - 4 ben jij 4-leider.
West komt uit met B.
Welke aanpak spreekt jou het meest aan?
a. Ik laat dummy 2 bijspelen
= 2 punten
b. Ik laat dummy V bijspelen
= 0 punten
c. Ik laat dummy A bijspelen, trek de ontbrekende troeven en speel dan 2
naar H
= 0 punten
d. Ik laat dummy A bijspelen, trek troef en laat OW dan een schoppenslag
maken
= 0 punten
Ik noemde dit spel al het mooiste van deze sessie! Zet je schrap!
Duik de uitkomst (b, c en d vallen af…)!
West blijft dan aan slag, maar dat kan geen kwaad.


En als west de tweede slag ruiten doorspeelt?
Dan laat je dummy A leggen! Nadat je de ontbrekende troeven hebt
opgehaald, laat je dummy V voorspelen.
- Als oost een lage ruiten bijspeelt, ruim je 4 op (dan kun je nog
maar één klaverenslag verliezen).
- Als oost H legt, troef je, steek je daarna over naar dummy, en ruim
je op 10 je kleine klavertje op.



En als oost B overneemt met H en klaveren naspeelt?
Dan verlies je inderdaad naast deze ruitenslag twee klaverenslagen.
Maar… dummy’s V en 10 zijn dan hoog. Daarop ruim je 5 en 4 op.
Dan verlies je dus geen schoppen en is je contract eveneens binnen.



En als west – na B géén ruiten doorspeelt?
Als west dan voor klaveren kiest, is je probleem meteen opgelost. En na
troef of schoppen terug haal je eveneens de troeven op, sla je A en
flik je met het voorspelen van V hetzelfde kunstje…

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor: (zeer) creatief denken!
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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
Oost gever / NZ kwetsbaar
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1 (volgens afspraak 5+kaart)

Wat mag/moet noord nu leggen? Afgezien van het bod, stel dat noord nu
2 biedt, belooft hij dan een 5-krt klaveren?
Bep & Anton:
Wij bieden met deze noordhand 2: mancheforcing.
Hierop biedt partner zuid 2SA en wij met de noordhand 3SA.
Had zuid het 2SA-bod van noord moeten alerteren?
West
pas

Noord

Oost

Zuid
1
2SA (noord heeft 11 punten met een 4-kaart harten)

Ik heb een vraag over het 2SA-bod.
Had zuid in deze bieding vanwege de hoge 4-kaart moeten alerteren?
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Rob:
De enige die jouw vraag correct kan beantwoorden, is je partner!
Als hij een hoge 4-kaart niet uitsluit, omdat je wel vaker 2SA biedt met
een 4-kaart harten of schoppen, dan moet hij je 2SA-bod alerteren. Is
hij net zo verrast als jullie tegenstanders, dan kun je moeilijk een alert
van hem verwachten.
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