
 Tijdelijk alternatief voor de wekelijkse Bridge Training.  
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www.bridgeservice.nl 

 

Anti Corona Competitie Nr. 153                  donderdag 10 juni ’21 

Bridge, Haohan Qiao, China, glazen loopbrug, 300 m lang, 180 m hoog… 
 

 

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… 

 
In deze ACC spelen we drie spellen uit de (harde) praktijk… 
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Vraag ACC 153 

 

Spel 1 Oost / Allen West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 A V 4 3 2 

 V B 2 

 A B 2 

 10 9 

  
 6 5 

 10 4 3 

 H 10 4 3 

 A V 8 2 

 
Je speelt 1SA. West komt uit met 3, oost B. Je wint de slag met V. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik speel 2 

b. Ik speel 3 naar B 

c. Ik speel 10 voor en snijd op V 

d. Ik speel 3 naar A en speel dan 2 naar 10 

e. Ik speel 3 naar B 

f. Ik speel 5 naar V 
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Spel 1 Overpeinzing 

 

  Oost / Allen West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 A V 4 3 2 

 V B 2 

 A B 2 

 10 9 

  
 6 5 

 10 4 3 

 H 10 4 3 

 A V 8 2 

 
Je speelt 1SA. West komt uit met 3, oost B. Je wint de slag met V. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik speel 2 

b. Ik speel 3 naar B 

c. Ik speel 10 voor en snijd op V 

d. Ik speel 3 naar A en speel dan 2 naar 10 

e. Ik speel 3 naar B 

f. Ik speel 5 naar V 

 

 

Een rustig ogend contractje, maar… hoe lager het contract, des te lastiger.  
De tegenpartij beschikt dan immers over meer kracht dan wanneer je een 

manche of slem speelt.  
 

Telde je na, en dankzij, de uitkomst ook vijf vaste slagen (A, AH en AV)? 

Dan zitten we op dezelfde lijn!  

 
Voordat we op zoek gaan naar extra slagen, gaan we na wat we al weten. 

Oost opende met 1. Die mogen we dan inschatten op minstens een 4-kaart 

ruiten.  
 

Vanwege de gangbare minimale openingskracht van 12-13 punten blijven er 
voor west maximaal 5-6 punten over. Hoogst waarschijnlijk zit daar H bij, 

want als de heer bij oost zat, had hij die beslist in de eerste slag gelegd! 
 

Op basis van de openingskracht van oost is de kans groot dat H verkeerd 

(bij oost) zit.  

 
En klaveren? Van de notabelen in die kleur trad B al op. Alleen H kan nog 

potten breken…  
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Spel 1 Speelplan 

 

  Oost / Allen West  Noord Oost  Zuid 
    1  pas 

pas  1  pas  1SA 

pas  pas  pas 

 A V 4 3 2 

 V B 2 

 A B 2 

 10 9 

  
 6 5 

 10 4 3 

 H 10 4 3 

 A V 8 2 

 
Je speelt 1SA. West komt uit met 3, oost B. Je wint de slag met V. 

Hoe speel je verder? 
 

a. Ik speel 2       = 4 punten 

b. Ik speel 3 naar B      = 0 punten 

c. Ik speel 10 voor en snijd op V   = 0 punten 

d. Ik speel 3 naar A en speel dan 2 naar 10 = 3 punten 

e. Ik speel 3 naar B      = 1 punt 

f. Ik speel 5 naar V      = 2 punten 

 

 

Speel 2 (a), gun west zijn slag met H. Als H niet verschijnt, heb je al 

meteen je extra klaverslag gewonnen en kun je vanuit dummy 2 naar 10 

spelen. Stel dat (hoogst waarschijnlijk) west die slag wél neemt met H.  

Dan is de kans groot dat hij ruiten naspeelt. Daarmee ontwikkel je een extra 

ruitenslag. Een hartenaanval is ook geen probleem: die versnelt de 
ontwikkeling van een extra hartenslag. 

 
De snit op V over west (b en c) heeft een laag kans-op-succes-gehalte: oost 

opende immers 1. Daar zit de kracht en de ruitenlengte. Dan is speelwijze d 

kansrijker.  

 

Laat het ontwikkelen van de hartenslag (e) over aan OW. Die slag komt 
vanzelf. 
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Spel 2 Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 

           1 

pas  1SA  pas  4 

pas  pas  pas 

 H 3 2 

 10 

 V B 10 4 3 2 

 B 8 6 

  
 V 4 

 A H V B 3 2 

 - 

 A V 10 7 2 

 
West start tegen jouw 4-contract met A. Hij vervolgt met 7, voor jouw 

V. 

 

Hoe probeer je deze big te wassen? 
a. Ik speel 2 naar 10. Dan B voor; als oost laag bijspeelt, leg ik 2. 

b. Ik speel 2 naar 10. Dan H, waarop ik 2 bijspeel. 

c. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven, sla A 

en speel dan 2 naar B. 

d. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven en speel 

dan 2 voor. 
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Spel 2 Overpeinzing 

 
  Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 

           1 

pas  1SA  pas  4 

pas  pas  pas 
 H 3 2 

 10 

 V B 10 4 3 2 

 B 8 6 

  
 V 4 

 A H V B 3 2 

 - 

 A V 10 7 2 

 

West start tegen jouw 4-contract met A. Hij vervolgt met 7, voor jouw 

V. 
 

Hoe probeer je deze big te wassen? 
a. Ik speel 2 naar 10. Dan B voor; als oost laag bijspeelt, speel ik 2. 

b. Ik speel 2 naar 10. Dan H waarop ik 2 bijspeel. 

c. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven, sla A 

en speel dan 2 naar B. 

d. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven en speel 

dan 2 voor. 

 

 
Wat doet west eigenlijk gek. Gouden regel is dat je met AH in handen veilig 

met het aas kunt uitkomen, en dat je dat zónder heer beter niet kunt doen. 
 

Een andere eveneens goudgekleurde regel is dat je tegen een troefcontract 
beter niet ‘onder je aas’ kunt uitkomen. Veel spelers lijken daaruit te 

begrijpen dat je tegen een troefcontract wél met een aas mag uitkomen als 
de heer ontbreekt. Dat is een ernstig misverstand. Het is dan meestal beter 

om voor een andere uitkomstkleur te kiezen. 

 
Eén uitzondering: als de kans groot is dat partner de heer heeft, kun je met 

Ax die gok nemen, zodat je de derde slag in die kleur kunt troeven. 
 

Terug naar dit spel. Je speelt een troefcontract, dus tel je je dreigende 
verliezers vanuit de zuidhand. Dat levert op:  

- één (inmiddels zekere) verliezer in schoppen; 
- géén in harten; 

- geen in ruiten; 
- één in klaveren. 

Het leuke van dreigende verliezers tellen is dat het speelplan tijdens het 
tellen vanzelf kan ontstaan… 
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Spel 2 Speelplan 

 

  Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 
           1 

pas  1SA  pas  4 

pas  pas  pas 

 H 3 2 

 10 

 V B 10 4 3 2 

 B 8 6 

  
 V 4 

 A H V B 3 2 

 - 

 A V 10 7 2 

 
West start tegen jouw 4-contract met A. Hij vervolgt met 7, voor jouw 

V. 

 

Hoe probeer je deze big te wassen? 
a. Ik speel 2 naar 10. Dan B voor; als oost laag bijspeelt, speel ik 2. 

b. Ik speel 2 naar 10. Dan H waarop ik 2 bijspeel. 

c. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven, sla A 

en speel dan 2 naar B. 

d. Ik speel 2 naar 10. Ik troef een ruiten, trek de overige troeven en speel 

dan 2 voor. 

 

a = 1 punt; b = 0 punten; c en d = 3 punten 

 

 
Als je de troeven trekt en de klaveren afdraait, geef je twee slagen af. 

Het maakt voor de kans op 11 slagen niet veel verschil of je na 10, de 

ruitenintroever en het ophalen van de troeven A slaat en dan 2 naar B 

speelt, of meteen 2 naar B. Als je na het troeftrekken maar meteen 

klaveren speelt (c en d)!  

 
Vóór het troefspelen snijden op H (a) riskeert onnodig een 

klaverenaftroever. En wat doe je als B die slag wint? Nog een keer snijden? 

 
Het opruimen van 2 op dummy’s hoog geworden H (b) is echt helemaal 

fout. Grote kans dat west inderdaad uitkwam van precies A7 en graag 

dummy’s H troeft. En waarom zou je eigenlijk 2 willen opruimen? Die kaart 

is vrijwel zeker goed voor een extra klaverenslag.   
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Spel 3 

 

Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 
          1 

    pas  4  pas  pas 

    pas 

 
 V 3 2 

 H B 9 

 3 2 

 A V 10 3 2 

  
 A 4 

 A 10 8 7 5 3 

 A 6 5 4 

 4 

 

Jij speelt 4. West komt uit met 8. Hoe grijp je deze stier bij de hoorns? 

 

a. Ik laat dummy 10 leggen. 

b. Ik laat dummy V leggen. 

c. Ik laat dummy A leggen en speel schoppen. 

d. Ik laat dummy A leggen en speel harten (troef). 

e. Ik laat dummy A leggen en speel ruiten. 

f. Ik laat dummy A leggen en speel klaveren door. 
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Spel 3 Overpeinzing 

 

Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 
          1 

    pas  4  pas  pas 

    pas 

 
 V 3 2 

 H B 9 

 3 2 

 A V 10 3 2 

  
 A 4 

 A 10 8 7 5 3 

 A 6 5 4 

 4 

 

Jij speelt 4. West komt uit met 8. Hoe grijp je deze stier bij de hoorns? 

 

a. Ik laat dummy 10 leggen. 

b. Ik laat dummy V leggen. 

c. Ik laat dummy A leggen en speel schoppen. 

d. Ik laat dummy A leggen en speel harten (troef). 

e. Ik laat dummy A leggen en speel ruiten. 

f. Ik laat dummy A leggen en speel klaveren door. 

 

 

Als je vanuit de zuidhand zoekt, tel je vijf dreigende verliezers:  
 

 A 4………………………… één in schoppen 

 A 10 8 7 5 3…………… één in harten als je V niet vindt 

 A 6 5 4…………………… drie in ruiten als je begint met drie troefrondjes 

 4……………………………… géén klaverenverliezer, dankzij grote broer A 

 
Er is een kans om een schoppenverliezer te voorkomen: nu V leggen. Als 

oost niet over H beschikt, kun je daarna op dummy’s A je 4 laten 

vertrekken. 

 

In harten heb je het beroemde dilemma: AH slaan óf H slaan en dan B 

voorspelen alsof je gaat snijden… Oost is ook maar een mens. Er zijn 

volksstammen oostspelers die met Vxx dan braaf V op B leggen. 

 

In ruiten dreigen drie verliezers. Het leuke van de ruitenkleur is dat je er in 
de dummy vrij weinig van hebt. In een troefcontract kan dat aangenamer 

uitpakken dan in een SA-contract… 
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Spel 3 Speelplan 

 

Zuid / Allen  West  Noord Oost  Zuid 
          1 

    pas  4  pas  pas 

    pas 

 V 3 2 

 H B 9 

 3 2 

 A V 10 3 2 

  
 A 4 

 A 10 8 7 5 3 

 A 6 5 4 

 4 

 
Jij speelt 4. West komt uit met 8. Hoe grijp je deze stier bij de hoorns? 

 
a. Ik laat dummy 10 leggen     = 0 punten 

b. Ik laat dummy V leggen     = 1 punt 

c. Ik laat dummy A leggen en speel schoppen = 0 punten 

d. Ik laat dummy A leggen en speel harten (troef) = 0 punten 

e. Ik laat dummy A leggen en speel ruiten  = 4 punten 

f. Ik laat dummy A leggen en speel klaveren door = 0 punten 

 

 
Win de uitkomst met A en speel 2 naar 4 (e). Ja, geef die slag gewoon 

weg. Je mag ook 2 naar A spelen en ruiten na. Daarna troef je twee ruiten 

uit je hand in dummy. Bang voor een overtroever hoef je niet te zijn. Je 

maakt altijd je contract. 
 

En als west met harten was uitgekomen en OW weer harten spelen na hun 
ruitenslag? 

Dan verlies je inderdaad twee ruitenslagen, maar… dankzij de uitkomst 
in harten geen hartenslag! 

 

Het voorkomen van twee ruitenverliezers staat in dit spel centraal. Daarom 
leveren de andere speelwijzen heel weinig op. In de praktijk is het nog erger. 

Dan leveren die zelfs een negatieve score op, omdat je dan down gaat! 
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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 

 

50% voor niet-gespeeld? 
 

Vorige week kon een tegenstander niet zo snel uitleggen wat zijn bod 
betekende. Dat kostte nogal wat tijd, waardoor we een spel niet konden 

spelen. Onze 40% werd, na een opmerking van mij, door de WL 
teruggedraaid naar 50%. Ik meldde dat wij volgens mij recht hadden op 

60%. Daar ging de WL niet in mee. Mijn voorstel om ons 60% en de 
opponenten 50% te geven, was blijkbaar zeer ongebruikelijk: ‘Dat doen wij 

nooit.’ 
 

Vandaag konden we door een technisch probleem bij een opponent drie 

spellen niet spelen. Ook hier draait de WL deze drie spellen terug van 
(automatisch) 60% naar 50%. Rekenkundig kan dit alleen goed zijn als we 

50% over de hele avond scoren. Scoren we over de wel door ons gespeelde 
spellen minder, dan haalt deze werkwijze onze gemiddelde score omhoog, 

en als ons gemiddelde bóven de 50% ligt, omlaag. 
 

E.e.a. wordt in artikel 12.C.2.a van de spelregels NBB uiteengezet en ik 
neem aan dat die ook op StepBridge van toepassing zijn. Mocht een WL van 

mening zijn dat de 60-40-regel onrechtvaardig is, dan kan toch beter ‘Niet 
Gespeeld’ ingevoerd worden? 

 

 Rob: 

Als buiten de schuld van beide paren een spel niet wordt gespeeld, 
gaat mijn voorkeur (ook) uit naar invoeren als ‘niet gespeeld’. 

 
Is één paar het niet spelen van een spel wél te verwijten, dan pleit ik 

voor G+ en G- (G+ = het gemiddelde over de wel gespeelde spellen 
met een minimum van 60%; G- = het gemiddelde over de wel 

gespeelde spellen met een maximum van 40%).  
 

Stel nu dat mijn tafel niet aan het laatste spel toekomt, omdat ik als 
meespelende WL een onregelmatigheid moet rechtzetten, dan geven 

de Spelregels aan beide paren het recht op een G+.  
 

Mijns inziens ligt de hoogste prioriteit bij het clubbreed afspreken welke 

scores worden toegekend voor niet (uit)gespeelde spellen. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Mag Muiderberg met deze hand? 
 

Noord gever  B 7 3  

 V 10 7 3 2 

 10 9 7 5 

 2 

 

 A H V 8 5 

 A 8 4 

 4 3 2 

 H B 

 
Bieding (OW passen) 

 
Noord     Zuid 

2 Uitgelegd als Muiderberg  2SA Uitleg 17+ hoeft geen SA-verdeling te zijn 

3 Zonder uitleg    3 = eindcontract 

 

Op de systeemkaart staat: Muiderberg tot 10p en 5 hoog met minimaal 4 laag.  
2SA uitleg conform de kaart en een ander vraagbod is 3. Dat vraagt naar de 

sterkte van de openaar. 
 

Vraag:  
Mag deze hand met Muiderberg worden geopend en is de bieding niet vreemd? 

 
Rob: 

Voor Muiderberg is gangbaar: 6-11 punten. Naarmate de hand grilliger is, 
mag de puntenkracht omlaag. 

 

De hand hieronder komt bij mij door de Muiderbergcontrole 
 B 2 

 V 9 7 6 5 2 

 10 9 8 7 3 

 - 

Dankzij de 6-5-verdeling stijgt de kracht van de hand. De zeer zwakke 6-

kaart harten mag als 5-kaart worden verkocht. 
 

Er moet dus een aanwijsbare compensatie zijn als iemand afwijkt van de 
afgesproken kracht en/of lengte. 

 
In de noordhand die jij voorlegt, mis ik een compensatie voor de drie punten 

onder het minimum van 6 punten. 
 

 
 

   
 


