Anti Corona Competitie

Nr. 149

dinsdag 25 mei ’21
Bridge
De kunst van het opruimen!

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…
Een goed resultaat is vaak afhankelijk van de kaarten die je speelt. Maar… niet
zelden zijn de kaarten die je opruimt minstens zo belangrijk. Hoe staat het met
jouw opruimvaardigheid? Daar kom je verrassend snel achter met deze ACC!

Tijdelijk alternatief voor de wekelijkse Bridge Training.
Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Spel 149 - 1
 V 10
H2
V432
AH432





AHB98765
43
A 10
5

Na zuids 4-opening vroeg noord naar
het aantal ‘sleutelkaarten’. Zuid beloofde
er drie, waarna noord 6 bood.

West komt tegen jouw 6-contract uit met V. Die slag win je met A.
Je haalt de drie ontbrekende troeven op met V en 10 en laat dummy dan
H spelen.
Welke kaart ruim je op onder H?
a. 3
b. 10
c. 3 of 10 opruimen kan even goed/slecht uitpakken
Voor de minder ervaren spelers geef ik een overpeinzing
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Spel 149 – 1 Overpeinzing





V 10
H2
V432
AH432






AHB98765
43
A 10
5

Na zuids 4-opening vroeg noord naar
het aantal ‘sleutelkaarten’. Zuid beloofde
er drie, waarna noord 6 bood.

West komt tegen jouw 6-contract uit met V. Die slag win je met A.
Je haalt de drie ontbrekende troeven op met V en 10 en laat dummy dan
H spelen.
Welke kaart ruim je op onder H?
a. 3
b. 10
c. 3 of 10 opruimen kan even goed/slecht uitpakken
Gelukkig tel je – vanuit de zuidhand – weinig dreigende verliezers: in ruiten
dreigt 10 een slag te verliezen en in harten dreigen twee verliezers.
Totaal: drie dreigende verliesslagen.
Lastig dilemma?
 als je 3 opruimt, halveer je het aantal dreigende hartenverliezers, van
twee naar één.
 En als je 10 opruimt, verminder je het aantal ruitenverliezers van één
naar nul.
Je speelt 6. Dat maak je alleen als je maar één slag afgeeft…
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Spel 149 – 1 Juiste opruiming





V 10
H2
V432
AH432






AHB98765
43
A 10
5

Na zuids 4-opening vroeg noord naar
het aantal ‘sleutelkaarten’. Zuid beloofde
er drie, waarna noord 6 bood.

West komt tegen jouw 6-contract uit met V. Die slag win je met A.
Je haalt de drie ontbrekende troeven op met V en 10 en laat dummy dan
H spelen.
Welke kaart ruim je op onder H?
a. 3
b. 10
c. 3 of 10 opruimen kan even goed/slecht uitpakken

= 0 punten
= 4 punten
= 1 punt

Je mag slechts één slag verliezen om 6 te kunnen maken. Dat lukt alleen als
je vanuit de hand harten speelt naar H en west A heeft. Dan is dummy’s
H goed voor de noodzakelijke 12e slag. Die kun je alleen maken als je in de
hand nog een harten hebt. En die tweede harten heb je als je onder H 10
opruimde (b).
Als je 3 opruimde (a) is je contract kansloos, omdat je dan altijd een slag
verliest aan A én een ruitenslag.
En als je niet zag dat het wel degelijk uitmaakt welke kaart je opruimt (c), is
er een kans dat je de juiste kaart opruimt. Vandaar dat ene puntje. 
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Spel 149 – 2





10 9 8 7 6
A32
HV
432






AHVB5
B32
HV765

Na zuids 1-opening bood noord 3.
Waarna zuid voor 4 koos.

West komt uit met H, voor dummy’s A.
Welke kaart speel je uit de hand bij?
a. 2
b. 5
c. het maakt niet uit welke kaart je bijspeelt
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Spel 149 – 2 Overpeinzing





10 9 8 7 6
A32
HV
432






AHVB5
B32
HV765

Na zuids 1-opening bood noord 3.
Waarna zuid voor 4 koos.

West komt uit met H, voor dummy’s A.
Welke kaart speel je uit de hand bij?
a. 2
b. 5
c. het maakt niet uit welke kaart je bijspeelt

Je speelt een troefcontract, dus tel je ook nu de dreigende verliezers.
Dat is meestal het overzichtelijkst vanuit de hand met de meeste troeven. In
dit spel tellen de beide handen evenveel troeven. Dat is prettig: als je het
tellen vanuit de ene hand lastig vindt, kun je de andere hand proberen!
Vanuit de zuidhand:
AHVB5

< in deze kleur duidelijk géén dreigende verliezer(s)

-

< geen harten betekent automatisch ook géén verliezer!

B32

< omdat noord HV heeft, tel je één dreigende verliezer!
OW zullen A wel maken, maar jou HVB voorkomen
een tweede verliesslag in ruiten.
< van HV zul je ten hoogste één slag verliezen. De drie
kleine klaveren tel je in deze eerste ronde als drie
dreigende verliezers. Vier dreigende verliezers in
klaveren dus.

HV765

In de tweede ronde zoek je naar listen en lagen om het aantal dreigende
verliezers zoveel mogelijk te beperken. In dit spel hoeven we alleen maar te
kijken naar de vier dreigende klaverenverliezers. Dummy heeft drie kleine
klavertjes en heel veel troeven.
Dat betekent dat je dummy in ieder geval de zuidelijke 4e en 5e klaveren kunt
laten troeven.
Dan zou je kunnen denken dat het voor het aantal echte verliezers niet
uitmaakt welke kaart je bijspeelt. Maar is dat zo? Stel even dat dummy in
plaats van drie, twee klavertjes heeft…
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Spel 149 – 2 De juiste opruiming





10 9 8 7 6
A32
HV
432






AHVB5
B32
HV765

Na zuids 1-opening bood noord 3.
Waarna zuid voor 4 koos.

West komt uit met H, voor dummy’s A.
Welke kaart speel je uit de hand bij?
a. 2
b. 5
c. het maakt niet uit welke kaart je bijspeelt

= 0 punten
= 3 punten
= 1 punt

Koester je 3-kaart ruiten: speel 6 bij (b). Trek de ontbrekende troeven en
speel dan onmiddellijk ruiten! A moet er zo snel mogelijk uit, zodat je
daarna – op de derde ruitenslag (zuids B) – in dummy een klavertje kunt
opruimen. Dan verlies je maar één klaverenslag en één ruitenslag. Zo maak
je 4 met een overslag.
Merk trouwens op dat je helemaal niets wint met het meteen aftroeven van
harten! Dat verandert namelijk niets aan het aantal dreigende
klaverenverliezers! En… bij het zoeken naar dreigende verliezers telden we
helemaal geen hartenverliezers!
Met het opruimen van 2 (a), ontneem je jezelf de kans op een overslag.
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Spel 149 - 3
West
1
1SA
pas

Noord
pas
pas
pas

Oost
1
7SA

Leider west

Zuid
pas
pas
Dummy oost
AHB2
V87
AV2
AHV

Jouw zuidhand
V765
 10 9 3 2
43
765
Met zijn 25 punten weet oost na de 1-opening van zijn partner één ding: we
hebben samen minstens 37-38 punten, dus gaan we voor groot slem. En als
west geen 4-kaart schoppen mee heeft, is het eindcontract 7SA.
Je partner komt uit met 10.
De leider wint de slag met A, maakt ook H en V (en speelde zelf in deze
drie slagen 2, B en 3 bij).
Dan laat de leider dummy A, A en V spelen en steekt dan met 2 over
naar H in zijn hand.
De situatie is na deze zevende slag:
Leider west

Dummy oost
HB2
V87
Jouw zuidhand
V7
 10 9 3 2

Je partner speelde in alle slagen de gevraagde kleur bij.
Nu speelt de leider B. Partner noord bekent en de leider laat dummy 7
bijspelen.
Welke kaart speel je bij?
a. 7
b. 2
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Spel 149 – 3 Overpeinzing
West
1
1SA
pas

Noord
pas
pas
pas

Oost
1
7SA

Leider west

Zuid
pas
pas
Dummy oost
AHB2
V87
AV2
AHV

Jouw zuidhand
V765
 10 9 3 2
43
765
Je partner komt uit met 10.
De leider wint de slag met A, maakt ook H en V (en speelde zelf in deze
drie slagen 2, B en 3 bij).
Dan laat de leider dummy A, A en V spelen en steekt dan met 2 over
naar H in zijn hand.
De situatie is na deze zevende slag:
Leider west
Jouw zuidhand
V7
 10 9 3 2

Dummy oost
HB2
V87

Je partner speelde in alle slagen de gevraagde kleur bij.
Nu speelt de leider B. Partner noord bekent en de leider laat dummy 7
bijspelen.
Welke kaart speel je bij?
a. 7
b. 2
Een spel uit de viertallenmatch Amsterdam – Haarlem. De bijgespeelde kaart
scheelt 17 Imps… Tot zover deze overpeinzing…
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Spel 3
West
1
1SA
pas

Noord
pas
pas
pas

Oost
1
7SA

Leider west
987
AH65
HB97
B2

Zuid
pas
pas
Dummy oost
AHB2
V87
AV2
AHV

Jouw zuidhand
V765
 10 9 3 2
43
765
Je partner komt uit met 10.
De leider wint de slag met A, maakt ook H en V (en speelde zelf in deze
drie slagen 2, B en 3 bij).
Dan laat de leider dummy A, A en V spelen en steekt dan met 2 over
naar H in zijn hand.
Je partner speelde in alle slagen de gevraagde kleur bij.
Nu speelt de leider B. Partner noord bekent en de leider laat dummy 7
bijspelen.
Welke kaart speel je bij?
a. 7 = 3 punten
b. 2 = 0 punten
Leider west telt 12 vaste slagen: AH, AHV, AHVB en AHV. Er zijn twee
kansen op de 13e slag: de ontbrekende harten 3-3 of V vinden.
Als de harten niet 3-3 zitten, is er een redelijke (50%) kans dat V in de
hand zit met de meeste harten. Die speler heeft dan een groot
opruimprobleem in de 8e slag: moet hij een harten opruimen óf zijn V sec
zetten?
Zuid (jij dus) weet dat west geen 4-kaart schoppen heeft (want dan had hij in
zijn 2e beurt 2 geboden). West moet dus wel een 4-kaart harten hebben
met AH in top). Dan kun je alleen maar hopen dat west de schoppen
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verkeerd raadt en snijdt op V. En die kans is het grootst als je zonder
denkpauze 7 bijspeelt. Want hoe langer je piekert, des te groter het risico
dat de leider bij jou de dan secce V verwacht!
Je puntentotaal over de drie vraagstukken is je rapportcijfer voor:
Opruimer!

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
Vraag over het BBS-boekje ‘Speelfiguren’ van Chris Niemeijer
Ik lees het introotje over de boekjes en snap 1 van de oplossingen niet. Het
betreft het moeten halen van 3 slagen in harten met AB×× en H×××.
Daarin wordt aangegeven dat je eerst AH moet spelen en niet H en dan
kleintje naar de B.
Kleintje naar de B is toch risicoloos? Of de B houdt of je bent de slag kwijt,
maar dan maak je nog 3 slagen, omdat er sprake is van een 3-2 zitsel. Als
de V wel goed zit, maar in 3-en, maak je 4 slagen. Ik weet alleen niet welke
kans groter is: Vx aan de ene kant of V×× aan de andere kant. Het is wel
zo dat de kans op een 3-2 zitsel vrij groot is en dat de kans dat de V dan in
het trio zit groter is dan in het duo.
Het kanspercentage van 34% op succes lijkt mij in alle gevallen veel te
laag, omdat je altijd de kans hebt van iets van 66% op een 3-2 zitsel.
Waar zit mijn denkfout?
Chris Niemeijer:
Ik heb het over een 'safety play' als het gaat om A en H slaan. De extra
kans dat Vx valt (achter AB) is 13.5 %. Die kans (op drie slagen in de
kleur!) neem je dus mee.
Die 34 % is de kans op precies 3 slagen. Maar je kunt er ook vier halen
natuurlijk. Kans op een 3-2 zitsel = 68%.
Het rijtje ‘68-28-4’ (voor 3-2, 4-1, 5-0) zit al 50 jaar in mijn hoofd...
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Controle in schoppen voor harten?
Gisteren kreeg ik een vraag van een cursist over bijgevoegd spel. Uit
Berry’s Internet Club.

1:
2:
3:
4:
5:

Vanaf doubleton
Controle in klaveren voor harten
Controle in schoppen voor harten
Azen vragen voor harten
2 azen, maar geen troefvrouw

Dit is zijn vraag:

De controlebieding 4 betekent toch controle in  voor een hartencontract
en niet een controle in , zoals vermeld door Berry (zie voetnoot).
Zelf zie ik ook niet direct hoe ik dat kan/moet uitleggen, daar wij steeds
uitgaan van het opvolgende bod.
Rob:
Het venijn zit in wests 4-bod. Met een 1e of 2e controle in schoppen
had west na oosts 2 gesprongen naar 3. Dat betekent dat west met
4 een schoppencontrole ontkent. Zonder schoppencontrole in de
oosthand weet oost na het 4-bod dat een slemcontract geen optie is.
Dan is 4 het aangewezen bod. 4 moet daarom in ieder geval (ook)
een controle in schoppen beloven.
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2-volgbod op 1-opening: sterk of echte klaveren?
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.
Belangrijker dan wijsheid is een duidelijke afspraak met je partner:
liever samen dezelfde slechtere keus, dan één van jullie de betere .
Ik kan mij voorstellen dat je dit biedverloop op Step niet met elke
nieuwe partner afstemt. Dan zou ik – voorzichtig – uitgaan van sterk…
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