Anti Corona Competitie

Nr. 152

zondag 6 juni ’21
Na maanden
van “lockdown”
kunnen hopelijk
in september de
theaters weer
open en mogen
we weer in ons
clublokaal
spelen.
Daar moest ik
aan denken
toen ik deze
klaproos (nog in
knop) zag.

Loes
Westgeest

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) meeneemt.
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…
Vier maal SA
Niet echt origineel om na vier troefcontracten vier SA-contracten op het
hakblok te leggen. Maar ouwe mensen mogen saai en voorspelbaar zijn, dus…
Veel plezier ermee!
Tijdelijk alternatief voor de wekelijkse Bridge Training.
Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com
www.bridgeservice.nl
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Vraagstuk ACC 152
Spel 1
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Tegen jouw 1SA-contract start west met A. Oost geeft een ‘af-signaal’.
Daarom begint west de tweede slag met V.
Welke actie van de leider spreekt jou het meest aan?
a. In de eerste slag V bijspelen.
b. De tweede slag winnen met A; dan B voor en snijden op HV.
c. De tweede slag winnen met A; dan 2 naar B.
d. De tweede slag winnen met H; dan 5 naar B.
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Spel 1 Overpeinzing
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Tegen jouw 1SA-contract start west met A. Oost geeft een ‘af-signaal’.
Daarom begint west de tweede slag met V.
Welke actie van de leider spreekt jou het meest aan?
a. In de eerste slag V bijspelen.
b. De tweede slag winnen met A; dan B voor en snijden op HV.
c. De tweede slag winnen met A; dan 2 naar B.
d. De tweede slag winnen met H; dan 5 naar B.

Je speelt een SA-contract. Dus tel je allereerst je vaste slagen.
Vaste slagen zijn de slagen die je achterelkaar kunt oppakken, zonder
dat je tegenstanders aan slag kunnen komen.
Ik tel er vier: AH, A en A.
Vervolgens ga je op zoek naar extra slagen.
Die worden meestal geleverd door de langste kleur: de ruiten in dit
spel.
Zodra je weet op welke ‘lengteslagen’ je gaat mikken, kijk je ook nog even
naar de bereikbaarheid daarvan.
Vrije kaarten zijn leuk, maar alleen als je die ook kunt uitspelen.
Tip!

Als je een minder ervaren speler bent, is het bijzonder moeilijk om
een paar slagen vooruit te kijken. Probeer dan in ieder geval zuinig te
zijn op hoge kaarten (entrees) van de hand met de lange kleur. Of
probeer, als dat mogelijk is, een kaart hóóg te maken…
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Spel 1 Speelplan
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Tegen jouw 1SA-contract start west met A. Oost geeft een ‘af-signaal’.
Daarom begint west de tweede slag met V.
Welke actie van de leider spreekt jou het meest aan?
a. In de eerste slag V bijspelen
=3
b. De tweede slag winnen met A; dan B voor en snijden op HV
=1
c. De tweede slag winnen met A; dan 2 naar B
=0
d. De tweede slag winnen met H; dan 5 naar B
=0

ptn
pnt
ptn
ptn

Je bent zuinig op dummy’s entree naar de waarschijnlijk reddende ruiten, dus
win je de hartenslag met zuids H. Dan sla je A, en speel je 10. OW
winnen die slag en spelen beslist harten na, voor dummy’s A. Je speelt wéér
ruiten. Ook die slag is voor OW. Daarna zijn dummy’s laatste twee ruiten vrij.
En die kun je bereiken met B… mits je in de eerste slag V bijspeelde!
West kwam uit met A. Een weldenkende bridger komt alleen uit met een aas
als hij ook de heer heeft! Dat betekent dat áls je daarna vanuit je hand
schoppen voorspeelt, dummy’s B of nu meteen, of een latere schoppenslag
de deur opent naar de vrije ruiten. Je allerbelangrijkste actie is daarom: V in
de eerste slag offeren (speelwijze a). Doe je dat niet en speel je later V
voor, dan laat west je die slag houden. Kies je voor 10, dan neemt west met
H, waarna V de oversteek blokkeert.
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Spel 2
Noord gever / OW kwetsbaar
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Na 2SA – 3SA mag jij 3SA spelen.
West komt uit met B. Oost speelt H bij, voor jouw A.
Hoe speel je verder?
a. 2 naar H
b. A en dan 2 naar H
c. A, H, A, dan 2 naar H
d. A, H, 4 naar B
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Spel 2 Overpeinzing
Noord gever / OW kwetsbaar
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Na 2SA – 3SA mag jij 3SA spelen.
West komt uit met B. Oost speelt H bij, voor jouw A.
Hoe speel je verder?
a. 2 naar H
b. A en dan 2 naar H
c. A, H, A, dan 2 naar H
d. A, H, 4 naar B

Standaard tel je je vaste slagen. Meestal is de uitkomst van die berekening
lager dan het aantal slagen dat je volgens je contract beloofde te zullen
maken. Dan móét je wel actief op zoek naar extra slagen.
Daardoor zóú je kunnen denken dat, als je wél voldoende vaste slagen telt, je
freewheelend die slagen kunt binnenhalen, je creativiteit sparend voor het
volgende spel.
Dat is een vaak voorkomende kostbare denkfout. Ook als je de slagen op het
oog voor het oprapen hebt, kan een extra slag noodzakelijk zijn voor een
goed resultaat. Als jij 3SA+2 scoort, en meer dan de helft van de
concurrentie 3SA+3, mag je al blij zijn met 40%...
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Spel 2 Speelplan
Noord gever / OW kwetsbaar
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Na 2SA – 3SA mag jij 3SA spelen.
West komt uit met B. Oost speelt H bij, voor jouw A.
Hoe speel je verder?
a. 2 naar H
b. A en dan 2 naar H
c. A, H, A, dan 2 naar H
d. A, H, 4 naar B
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Met de eerste slag mee tel je elf vaste slagen. Die kun je achterelkaar maken.
Als er in harten was uitgekomen, had je dat ook gedaan. Maar nu je in alle
kleuren nog dekking hebt, scoor je zonder risico een extra slag door eerst
AH te slaan. Als V valt, win je zelfs alle slagen. Mocht V nog in de
kleedkamer vertoeven, dan gun je OW die ene slag (speelwijze d).
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Spel 3
Noord gever / niemand kwetsbaar
Het bieden was kort en krachtig: noord 1 en zuid 3SA.
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Tegen jouw 3SA start west met 4, dummy 2 en oost B; jouw V wint die
slag.
In welke kleur speel je de tweede slag?
a. 
b. 
c. 
a. 
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Spel 3 Overpeinzing
Noord gever / niemand kwetsbaar
Het bieden was kort en krachtig: noord 1 en zuid 3SA.
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Tegen jouw 3SA start west met 4, dummy 2 en oost B; jouw V wint die
slag.
In welke kleur speel je de tweede slag?
a. 
b. 
c. 
a. 

Met de eerste slag mee, tel je negen vaste slagen: V, AHV en vijf
klaverenslagen. Je hebt je contract dus voor het oprapen…
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Spel 3 Speelplan
Noord gever / niemand kwetsbaar
Het bieden was kort en krachtig: noord 1 en zuid 3SA.





HV32
H92
B432
H 10






A4
V 10 3
10 6 5
AVB92

Tegen jouw 3SA start west met 4, dummy 2 en oost B; jouw V wint die
slag.
In welke kleur speel je de tweede slag?
a. 
b. 
c. 
a. 

Ik kan mij goed voorstellen dat de zeer korte overpeinzing argwaan oproept,
ondanks dat ik mijzelf extreem open en eerlijk vind…
Met de eerste slag mee tel je precies negen vaste slagen. Het vorige spel gaf
als wijsheid mee om altijd een extra slag te plukken als je die kans krijgt.
Vooral in een parenwedstrijd met een percentage-uitslag kan dat een flinke
slok op een borrel schelen.
Dus… wacht je nog even met het oppakken van je negen slagen. OW weten
niet dat je al je schaapjes al vanaf de uitkomst op het droge hebt. Speel in de
tweede slag 3 naar H (b).
 Duikt west die slag, dan pak je daarna je negen slagen op.
 Wint west die slag, dan staat zeker niet vast dat OW daarna ruiten spelen.
Als ze dat doen, en hun poppen niet over elkaar heen duikelen, dan pak je
in ieder geval je negen slagen op.
 Maar elk ander vervolg betekent dat jij 3SA+1 gaat noteren!
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Spel 4
Zuid gever / allen kwetsbaar
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West valt jouw 6SA-contract aan met B. Hoe probeer je je contract te
maken? Er zijn verschillende kansen op de noodzakelijke extra slagen.
Welke kans pak je het eerst?
a. B voorspelen en snijden op V.
b. A en H slaan.
c. B voorspelen en snijden op HV.
d. A slaan en 2 na.
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Spel 4 Overpeinzing
Zuid gever / allen kwetsbaar
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West valt jouw 6SA-contract aan met B. Hoe probeer je je contract te
maken? Er zijn verschillende kansen op de noodzakelijke extra slagen.
Welke kans pak je het eerst?
a. B voorspelen en snijden op V.
b. A en H slaan.
c. B voorspelen en snijden op HV.
d. A slaan en 2 na.

Je telt negen vaste slagen: AHVB, A, AH en AH. Daar moeten minstens
drie slagen bij. Zowel de harten- als de ruitenkleur kan dat drietal opleveren.
Harten levert drie slagen op als je H óf V met A vangt. En de ruiten zijn
goed voor goud als je V arresteert.
Wezenlijk verschil tussen de beide rode kleuren is dat je in harten OW een
slag mag gunnen aan H of V. En dat je in ruiten géén slag mag afstaan…
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Spel 4 Speelplan
Zuid gever / allen kwetsbaar
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West valt jouw 6SA-contract aan met B. Hoe probeer je je contract te
maken? Er zijn verschillende kansen op de noodzakelijke extra slagen.
Welke kans pak je het eerst?
a. B voorspelen en snijden op V
= 1 punt
b. A en H slaan
= 1 punt
c. B voorspelen en snijden op HV
= 2 punten
d. A slaan en 2 na
= 0 punten

Ga voor de beide kansen!
Begin met het voorspelen van B!
Als west V of H bijspeelt, is je contract al veilig! Je wint die slag met
A en speelt daarna harten tot OW hun andere hartenhonneur maken.
Extra ruitenslagen heb je dan niet nodig.
Als west een lage harten bijspeelt, leg jij 2. Oost zal die slag dan winnen. De
volgende slag is beslist voor jou. Dan sla je A. Als daaronder de andere
harten honneur valt, is je contract eveneens veilig.
Ook met H- of V-sec bij west gaat het goed. Maar zelfs met H/V-derde of
vierde, of HVx(xx) is er een redelijke kans dat west braaf een honneur legt,
hopend op een hoog wordende 10 bij partner…
Mocht deze hartenlist niet lukken, dan kun je altijd nog doen waarmee veel
andere leiders waarschijnlijk meteen beginnen: de snit op V.
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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 alerteerplichtig?
Ik had laatst op StepBridge het volgende spel:
Noord gever
West
A74
HV7
H942
V73
West
1
1SA
2

Oost
 H 10 6 5 3
B43
A85
H4
Noord
pas
pas
pas
pas

Oost
pas
1
2
pas

Zuid
pas
pas
pas
pas

Na het spel beweerden tegenstanders dat mijn partner 2 had moeten
alerteren. Ik speel niet zo vaak met deze partner, daarom hebben we niet
zo veel afspraken.
We spelen geen Checkback Stayman (zoals blijkt uit onze systeemkaart).
We hebben wel de afspraak dat een nieuwe kleur op 2-niveau 10+ pnt
betekent.
Na mijn 1SA-bod zat mijn partner met het probleem: hoe de 5-krt schoppen
aan te geven. Hij koos voor het 2-bod.
Bij fysiek bridge had ik dit bod van partner niet gealerteerd, want ik was
uitgegaan van een 5-kaart schoppen, 4-kaart klaveren en 10+.
Moet mijn partner dit op Step wel alerteren en zo ja, met welke uitleg?
Rob:
Best een leuke. Oost improviseert met 2 om zo zijn 5-kaart schoppen
te vertellen. Als je geen afspraak hebt over dat 2-bod, kun je dat ook
14
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niet alerteren. Stel dat je wél Checkback Stayman als uitleg geeft, en
partner west past op 2, omdat hij minimaal is en een 4-kaart klaver
meeneemt. Dan kan tegenstander zuid ook boos zijn, als hij dacht nog
een keer aan de beurt te komen. Checkback Stayman is immers
minstens rondeforcing omdat het niets zegt over de klaveren.
Maar… als je een volgende keer weer met deze partner speelt, kun je
verwachten dat hij dan wél een CB-boodschap verwacht na eenzelfde
2-bod. En dat maakt dat bod dan wél alerteerplichting, ook als die
conventie nog niet op je systeemkaart staat.
Met twee lage 4-kaarten 1 openen?
West

Noord

Oost

pas

1

pas

(ik)
Zuid
1
2

Mijn zuidhand
853
A2
AHB3
V875

Een van mijn vaste bridgepartners is een weergaloze afspeler, maar aan
conventies uit zijn hoofd leren heeft hij een broertje dood.
We openen op zijn verzoek met ‘best minor’: 1 of 1 is dus minimaal
een 3-kaart.
Onlangs had ik deze zuidhand.
Als ik 1 open, heb ik grote kans dat mijn partner in een hoge kleur
antwoordt: 1 of 1. Dan blijft er voor mij weinig anders over dan 1SA te
herbieden.
Het gevolg daarvan is dat mijn partner nauwelijks iets van mijn hand weet.
Ik besloot daarom om mijn verdeling als 5-4 laag te verkopen.
Ik opende 1 met het idee om na 1 of 1 te vervolgen met 2.
Mijn partner vroeg me om dat niet meer te doen - hij houdt niet van zulke
verrassingen.
Ik was er wel content over - mede omdat de ruitenkaart van zo goede
kwaliteit was.
Maar ook als hij wat slechter zou zijn, vind ik verder experimenteren met
'de hoogste van twee lage vierkaarten' de moeite waard.
Wat vind jij?
Rob:
Als je partner niet van dat soort verrassingen houdt en jij deze afwijking
veel prettiger vindt, is de oplossing eenvoudig: de 1-opening met een
3-2-4-4-verdeling, waarvan de twee kwartetten in de lage kleuren, tot
afspraak verheffen!
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Overigens lijkt het mij met best minor als afspraak geen groot
probleem om 1 te openen met twee lage 4-kaarten. Inderdaad kun je
na 1 niet je 4-kaart ruiten bieden. Maar het voordeel van 1SA is dat je
ook de tegenstanders geen informatie geeft over je verdeling. En een
SA-contract levert vaak meer op dan een contract in een lage kleur. Per
saldo waarschijnlijk lood om oud ijzer.
Als 1 een 2-kaart niet uitsluit, en 1 minstens een 4-kaart belooft,
gaat mijn voorkeur wél uit naar de 1-opening, omdat je daarmee
duidelijkheid verschaft over je ruiten, terwijl 1 vrij weinig concrete
informatie geeft.
Met jouw zuidhand zie ik geen probleem om na 1 - 1/ 1SA te
bieden. En na 1 - 1 kies ik eveneens, zelfs graag, voor 1SA.
Bep en Anton:
Wij openen met een 4/4 laag 1, omdat dit bij ons geen 3-kaart kan
zijn, maar altijd (tenminste) een vierkaart belooft, terwijl 1 een
tweekaart kan zijn.
Met een 1-opening vertellen wij dus meer dan met een 1-opening.
Met een 2344 of 3244 en 12-14 herbieden we na 1/-antwoord altijd
1SA, behalve met een kleine tweekaart in de ongeboden hoge kleur en
een aardige 3-kaart fit, dan steunen we. Maar met een 4/4 laag
herbieden we nooit 2.
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