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Anti Corona Competitie Nr. 148                    vrijdag 21 mei ’21 

In de chaotische tijd waarin we nu leven is het heerlijk om je zinnen te verzetten 

met bridgen of tot rust te komen tijdens een mooie natuurwandeling in deze lente. 
 

 
helder stroomt het beekje  

door dit lentebos 

tussen groene bomen 
langs het groene mos 

kon ik hier maar blijven 
mij zachtjes laten drijven 

op verwachtingsvolle 
dromen 

los van alle chaos 
 

Loes Westgeest 
  

 
 

Foto van de meanderende Rosep in het bos van Oisterwijk 

 
 

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… 
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Drie nieuwe boekjes in de succesvolle reeks: 

Bridge Bond Specials 
 
Omdat ik op deze pagina meer ruimte heb dan op de laatste, kan ik je nu al 

adviseren om deze drie boekjes aan te schaffen. Korte heldere uitleg, met 
sprekende voorbeelden en een paar pagina’s oefeningen.  

 
In deze ACC leg ik een paar voorbeelden als vraagstuk voor. Als je die allemaal 

goed beantwoordt, scoor je 10 punten. 
 

Roberto 
 

 

Bridgeleugens 
 

Anton Maas 
 

In ‘Bridgeleugens’ meldt Anton dat het biedsysteem 
soms niet toereikend is. Regelmatig is een 

bridgeleugen noodzakelijk om het juiste contract in 
de juiste hand te spelen. Het gaat dan niet om een 

bewuste afwijking om de tegenspelers te misleiden, 
maar om een hand die niet in een afgesproken 

bieding past. Belangrijkste boodschap van Anton: als 
geen enkele bieding belooft wat je hebt, kies dan 

voor de kleinste/handigste leugen! Het gaat dus niet 
om een bewuste psychologische actie om de 

tegenstanders op het verkeerde been te zetten.  
 

In hetzelfde 48 pagina’s tellende boekje helpt Anton 

ons echter ook aan leugens die wel degelijk het 
beetnemen van de tegenstanders als heilig doel 

hebben: in het af- en tegenspel.    
 

 
VOORBEELD 

 
Biedverloop 

West  Noord Oost  Oost 
1  1  ??   7 3 2 

 H V 8 

 10 6 5 3 

 H 6 5 

 

Bepaal jouw bieding. Op de volgende pagina geef ik Anton het woord.  
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Anton: West  Noord Oost  Oost 

1  1  ??   7 3 2 

 H V 8 

 10 6 5 3 

 H 6 5 

 

Met 8 punten is oost sterk genoeg om bij te bieden. Oost kan kiezen uit 1SA, 
2, 2, doublet of pas. Wat zijn de voor- en nadelen van deze biedingen? 

 
 1SA Het aantal punten klopt (6-9) maar 1SA is met deze hand 

geen goed bod. 1SA geeft dekking aan in schoppen, de 
kleur van de tegenstander. 

 2  Het aantal punten klopt (6-9) maar 2 is met deze hand 

geen goed bod. Voor 2 heeft oost een vierkaart steun 

nodig. 
 doublet Een negatief doublet belooft 6 of meer punten, die heeft 

oost. Maar een doublet belooft ook een vierkaart harten en 
die heeft oost niet. 

 2   8 punten is te weinig om een nieuwe kleur op tweehoogte te 

bieden. Bovendien heeft oost met 10653 slechts een 

mager vierkaartje. 
 Pas Een pas geeft 0-5 punten aan. Oost is dus te sterk voor een 

pas. 

 
Kortom, uw biedsysteem schiet hier te kort. Oost heeft een hand die niet in 

het biedsysteem past. Wat oost ook biedt, er schort altijd iets aan zijn bod. 
Zelfs aan een pas. Het is altijd een bridgeleugen. Dit soort situaties komen 

veel meer voor. Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust bent en dan kiest 
voor de meest handige bridgeleugen. 

 
Wat biedt u met deze oosthand? Mijn keuze is doublet; een harten te weinig 

maar wel een mooie driekaart. Zou V een kleine harten zijn dan heeft oost 

slechts zes punten en heeft een pas de voorkeur. 

 
Rob: Tel 2 punten voor ‘doublet’. 

 
Tot zover de ouverture van de leugen in het bieden. We stappen over naar 

het tweede onderwerp: Leugens in het af- en tegenspel. 

 
Anton: 

Een leugen in het af- en tegenspel heeft in tegenstelling tot een leugen in het 
bieden wél alles te maken met een psychologische speelwijze. Hiermee wordt 

een speelwijze bedoeld waarbij u de tegenstanders een andere hand 
suggereert dan je in werkelijkheid hebt. Het doel hiervan is om zo de 

tegenpartij op het verkeerde been te zetten. 
Bij het afspel gaat het over het maskeren van zwakte of sterkte. Bij het 

tegenspelen gaat het erom voor de leider de illusie te wekken dat het spel 
anders zit verdeeld. 
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VOORBEELD     Biedverloop 

 V 2     10 8 7  West  Oost 

 A 10 6 4 3   H 8 5  1SA  3SA 

 H V 3    A 6 2  pas 

 A 9 5    H 7 6 4 

 

Noord komt uit met V. Hoe gaat west dit spel spelen? 

 

Maak jouw keus. Op de volgende pagina verklapt Anton zijn speelplan. 
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West    Oost 

 V 2     10 8 7  West  Oost 

 A 10 6 4 3   H 8 5  1SA  3SA 

 H V 3    A 6 2  pas 

 A 9 5    H 7 6 4 

 

Noord komt uit met V. Hoe gaat west dit spel spelen? 

 

Anton: 
Tegen 3SA komt noord uit met V. Hoewel OW een 5-3 fit in harten hebben, 

is harten een ongeboden kleur. Tegen 3SA zal noord uitkomen van een goede 
kleur. De uitkomst van V duidt erop dat de hartenkleur flink tegenzit bij 

noord. Wat is de beste speelwijze? 
 

Analyse  
 Speelwijze 1: Slag 1 nemen met H. In slag 2, een kleine klaveren 

uit dummy spelen en 9 leggen in de hand. Als de klaveren 3-3 

verdeeld zitten bij NZ ontwikkelt west zo een extra klaverenslag. En 

dan maar hopen dat noord de schoppenswitch niet vindt! 
 Speelwijze 2: Slag 1 nemen met A en harten uit de hand spelen. 

Als noord klein legt in de dummy 8 leggen. Legt noord in met 9 

dan nemen met H en harten doorspelen. Zo ontwikkelt west extra 

hartenslagen. En dan maar hopen dat noord de schoppenswitch niet 
vindt! 

 Speelwijze 3: Anders, namelijk… 

 
Rob: 

Na een toelichting op de twee genoemde speelwijzen, en het gevaar van de 
schoppenswitch, geeft Anton zijn 3e speelwijze: 

 
Anton: 

De meeste kans op succes voor west is om de sterkte in harten te maskeren. 
Duik V. Dit kan bij noord de indruk wekken dat hij de beste start voor NZ 

heeft gevonden. Vervolgt noord in slag 2 met harten dan zijn dat vier 
hartenslagen voor OW en is 3SA gemaakt. 

 
Rob: Tel 2 punten voor duiken. 
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Kleuren lezen 

 

Peter IJsselmuiden 
 

‘De regels die je geleerd hebt aan het begin van 
je bridgecarrière, denk aan derde man doet wat 

hij kan, tweede hand laag en door het sterk naar 
het zwak, helpen in veel gevallen. Het nadeel van 

regels is dat ze leiden tot gemakzucht en het zelf 
nadenken in de weg zitten.’ 

 
Met deze wijze woorden begint Peter zijn ‘Ten 

geleide’. 
 

Op de cover staan de onderwerpen waarover je 

je inzicht kunt verruimen. Die worden stuk voor 
stuk helder behandeld - in behapbare stappen. 

 
Ik geef Peter graag het woord. 

 
 

 
 

 

De speelwijze van de leider na je uitkomst 
De kaart die de leider in de dummy speelt na jouw uitkomst verraadt vaak 

iets over zijn bezit in die kleur. Bekijk de volgende situaties vanuit west. Je 
speelt een hartencontract tegen. 

 
VOORBEELD 1     VOORBEELD 2 

   A 7 6       A V 5 3 

 

 H 10 4 2   5    H 10 4 2   7 

 

  8       6   

 

In voorbeeld 1 begin je met 2 en de leider speelt A in de dummy.  

Wie heeft V? 

 
In voorbeeld 2 begin je weer met 2 en de leider speelt V in de dummy.  

Wie heeft B? 

 

Rob: Stel je twee antwoorden vast. Op de volgende pagina laat ik Peter los. 

 
  



Anti Coronacompetitie  nummer 148                                    vrijdag 21 mei ’21 

7 
 

 
VOORBEELD 1     VOORBEELD 2 

   A 7 6       A V 5 3 

 
 H 10 4 2   5    H 10 4 2   7 

 
  8       6   

 
In voorbeeld 1 begin je met 2 en de leider speelt A in de dummy.  

Wie heeft V? 

 

In voorbeeld 2 begin je weer met 2 en de leider speelt V in de dummy.  

Wie heeft B? 

 
Peter: 

Voorbeeld 1: Je mag aannemen dat partner V heeft. Met V in zuid zou de 

leider, tenzij hij een singleton heeft, zeker een kleine schoppen leggen in 

dummy. 
 

Voorbeeld 2: Als de leider B heeft, speelt hij natuurlijk een kleine schoppen 

in de dummy en neemt hij de slag in de hand om een vork over te houden op 

tafel. Partner heeft dus B. 

 

Niet-zichtbare kaarten 
 
Uit de manier waarop de leider een kleur aanspeelt, kun je vaak conclusies 

trekken over de plaats van de niet-zichtbare kaarten. 

  
Rob: Tel per goed voorbeeldantwoord 2 punten. 

 
We sluiten af met dit werk van Chris Niemeijer, 

nummer 29 in de BBS-reeks. 
 

Ik citeer uit Chris’ ‘Ten geleide’: 
 

Dit boek gaat over de behandeling van afzonderlijke 
kleuren. Of je nu in een troefcontract of in een sans-

atoutcontract zit, bijna in elke kleur is er wel een goede 

of minder goede aanpak.  
 

We noemen de combinatie van de hand van de leider 
en de dummy een ‘speelfiguur’. 

Als je als leider een speelfiguur behandelt, probeer je 
je een beeld te vormen van de mogelijke verdelingen 

binnen die kleur. Er wordt dus een beroep gedaan op je 
voorstellingsvermogen. 

 
Veel plezier en succes met je aanpak van de 

speelfiguren. 
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Ik leg twee speelfiguren aan je voor. 

 

Speelfiguur 1 
 

  A 4 3 2    V B 5 

 

Hoe speel je deze kleur aan voor zoveel mogelijk slagen? 
 

  
 

 Speelfiguur 2 
 

 H 5 4 2    A B 6 3 

 

Als je vier hartenslagen MOET maken, heb je maar één kans: hopen op 
Vx of Vxx bij noord: je speelt H en daarna 2 naar B. 

 
Maar… hoe speel je deze kleur aan voor een zo groot mogelijke kans op 

drie slagen? 

 
 

Heb je je twee keuzes bepaald? Op de volgende pagina geef ik Chris het woord. 
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Speelfiguur 1 

 
  A 4 3 2    V B 5 

 
Hoe speel je deze kleur aan voor zoveel mogelijk slagen? 

 
 Chris:  

Je kunt in dit speelfiguur twee kanten op snijden: over zuid door 
V of B voor te spelen vanuit uit oost en over noord door vanuit 

west naar VB5 toe te spelen. Maakt het veel verschil of je voor 

de ene of de andere speelwijze kiest? Het antwoord is ja: twee 

keer vanuit west naar VB5 spelen is veel beter dan vanuit oost 

beginnen met V of B. De kans op drie slagen is 68% (H zit 

goed of de kleur zit 3-3 verdeeld) tegenover 36% (de kleur zit 3-3 
verdeeld bij NZ). 

 
Rob:  Noteer voor tweemaal kleine ruiten vanuit west naar VB5 1 punt. 

 
 Speelfiguur 2 

 

 H 5 4 2    A B 6 3 

 

Als je vier hartenslagen MOET maken, heb je maar één kans: hopen op 
Vx of Vxx bij noord: je speelt H en daarna 2 naar B. 

 
Maar… hoe speel je deze kleur aan voor een zo groot mogelijke kans op 

drie slagen? 
 

Chris: 
1. Je mist in deze kleur  V 10 9 8 7 

2. Bij de slechtst mogelijke verdeling verlies je een of meer 
slagen aan V bij zuid 

3. Je verhoogt de kans op drie slagen door A en H te spelen. 

Als zuid V tweede heeft win je een slag; als zuid niet bekent 

op A en H kun je nog harten vanuit west spelen voor een 

derde hartenslag 

 
De kans op drie slagen, met een safety play is 72%, de kans op 

drie slagen zonder safety play (dat wil zeggen H slaan en een 

kleine harten naar B) is 34%. 

 

 
Rob: Noteer voor eerst A en H spelen 1 punt. 

 
Je eerlijk opgetelde… puntentotaal… is je rapportcijfer voor ‘liegen’, ‘lezen’ en 

omgaan met ‘figuren’.  
De boekjes kun je kopen bij de Bridge- en Boekenshop voor € 9,50 per stuk.  
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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 

 

2-volgbod op 1-opening: sterk of echte klaveren? 
 

Roberto, 
 

Ik heb weer eens mot op Step.  
 

Tegenstander west opent 1, gealerteerd als 2+.   

 

Mijn partner volgt met 2.   

 

Ik ga er nu van uit dat partner sterk is, en bied de manche die 1 down gaat.  
Na afloop maak ik partner erop attent dat bieden in de kleur van de 

tegenpartij een sterke hand belooft.  

 
Partner is van mening dat dit niet het geval is, omdat 1 

voorbereidend is.  
 

Ik antwoord dat 1 voorbereidend KAN zijn, dus is het volgbod van 2 

sterk!  

 
We komen er niet uit. Jij vast wel. 

 
Benji 

 

Rob: 
Mijn voorkeur gaat uit naar kracht, minstens manche-inviterend, omdat 

je anders de supersterke handen ook in het doublet moet voegen. 
 

Maar… er zijn ook kampen die 2 liever gebruiken als gewoon volgbod: 

minstens een 5-kaart klaveren met 7-16 punten.  

 
Boven alles wat wijsheid is, gaat een duidelijke afspraak met je partner: 

liever samen dezelfde slechtere keus, dan één van jullie de betere . 
 

Ik kan mij voorstellen dat je dat op Step niet met elke nieuwe partner 
afstemt. Dan zou ik – voorzichtig – uitgaan van sterk… 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Bep en Anton: 

Het is geen kwestie van ‘waar of niet waar’, maar van afspraak. 
Zelf spelen we 2 als natuurlijk, omdat dit veel vaker voorkomt. 

 
 

Unusual als bijbod? 
 

 A H 9      10 6 5 4 2 

 B 3       A H 9 8 7 5 

 B 7       - 

 A B 7 6 4 3     10 8 

 

 (ik)         (partner) 
West  Noord Oost  Zuid 

1  1*  doublet 4 

5/4 pas  pas  pas 

 

Partner biedt negatief doublet en geeft daarmee 4(+)kaart in harten en 
schoppen aan.  

Ik moet dan mijn beste hoge kleur, dus schoppen bieden. 
 

Mijn vraag: is het misschien beter om met deze 6-5-verdeling (in plaats 
van het negatief doublet) 1 te bieden, en in zijn tweede beurt harten? 

 
Bep & Anton: 

Wij zouden met de oosthand zeker NIET doubleren. Sowieso liever niet 

doubleren met een vijfkaart hoge kleur. 
 

Soms is dat toch wel handig. Bijvoorbeeld met: 
 H x x x 

 B x x x x 

 x x 

 A x 

Dan wil je maar een keer bieden. Als je dan 1 biedt en je 

linkertegenstander springt naar 3, komt je 4-kaart schoppen niet meer 

in beeld. Daarom hier wel doublet. 

In dit geval gewoon langste kleur eerst, dus 1.  

Met een 6/5 verdeling en een renonce in de kleur van de tegenstanders 

niet bang zijn om een beetje door te bieden. 
 

Over 4 zouden we als west zeker geen 4 bieden op slechts een 

driekaart.  

Pas, omdat je minimaal bent, lijkt redelijk.  
Doublet, als je een wat betere hand hebt. Daarna moet oost kiezen wat 

hij op 4 biedt. Omdat de hartenkleur speelbaar is tegenover een 

singleton, lijkt 4 redelijk. Het liefst zou je willen doubleren om partner 

keuze te geven, maar dat lijkt ons met een 6/5 verdeling en een 
renonce in de kleur van de tegenstanders te link. 

Met opmaak: Inspringing: Links:  2,5 cm

Met opmaak: Lettertype: Niet Vet


