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Anti Corona Competitie Nr. 154                     maandag 14 juni ’21 

Bridge 
 

De Husseini hangbrug boven het Boritmeer (VS, Michigan). Voor een aangename 
wandeling, behalve bij sterke wind…     

 

De link naar alle coronabestanden: http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8 

 

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… 

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
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De drie spellen in deze ACC bewijzen dat een brug uiterst bedreigend kan 
werken voor de tegenspelers… 

 
Vraagstuk ACC 154 

 
Spel 1 

 4 3 2 

 V 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

  
 A H 

 H 5 4  

 A H V B 

 A V B 5 

 

Na wests 1-opening passen noord en oost. Jij biedt 3SA. 

 

West start met V. Oost speelt 5 bij. 

Je wint de slag met A. Hoe verzeker je je van negen slagen? 

a. Ik speel de 2e slag V. 

b. Ik speel de 2e slag A, en dan V. 

c. Ik speel 4 naar V. 
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Spel 1 Overpeinzing 

 

 4 3 2 

 V 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

  
 A H 

 H 5 4  

 A H V B 

 A V B 5 

 
Na wests 1-opening passen noord en oost. Jij biedt 3SA. 

 
West start met V. Oost speelt 5 bij. 

Je wint de slag met A. Hoe verzeker je je van negen slagen? 

a. Ik speel de 2e slag V. 

b. Ik speel de 2e slag A, en dan V. 

c. Ik speel 4 naar V. 

 
Je speelt een SA-contract, dus telde je inmiddels automatisch je vaste slagen. 

En met AH, AHVB en A kom je op zeven.  

 

In harten kun je één extra slag ontwikkelen: met A kunnen de 

tegenstanders V of H vangen, maar niet allebei. 

 
Ook de klaveren zijn altijd goed voor één extra slag, om dezelfde reden: OW’s 

H kan V of B ronselen, maar never V én B! 

 

West was zo vriendelijk om te vertellen dat hij alle ontbrekende punten heeft. 
 

Er is ook een gevaar: west startte met schoppen. Je hebt nog één 
‘schoppenstop’. Zodra OW aan slag komen, vallen ze die kleur weer aan en 

moet je dus twee slagen voor het oprapen hebben… 
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Spel 1 Speelplan 

 

 4 3 2 

 V 3 2 

 5 4 3 2 

 4 3 2 

  
 A H 

 H 5 4  

 A H V B 

 A V B 5 

 
Na wests 1-opening passen noord en oost. Jij biedt 3SA. 

 
West start met V. Oost speelt 5 bij. 

Je wint de slag met A. Hoe verzeker je je van negen slagen? 

a. Ik speel de 2e slag V   = 0 punten 

b. Ik speel de 2e slag A, en dan V = 0 punten 

c. Ik speel 4 naar V    = 3 punten 

 

 

Vast staat dat west A moet hebben. Dat maakt dit contract waterdicht. 

Speel de 2e slag 4 naar V (speelwijze c).  

 Als west duikt, wint V deze slag en kun je veilig 2 naar B spelen. Je 

hebt dan immers nog maar één extra slag nodig. West mag de 

klaverenslag met zijn H pakken. Als hij dan harten terugspeelt, win je 

ook nog een slag met H en maak je zelfs een overslag. 

 Pakt west je 4 wél meteen met A, dan levert dat voor jou twee extra 

hartenslagen op en heb je geen klaverenslag nodig. Ook dan is je contract 

veilig.  
 

Wie liever eerst een klaverenslag ontwikkelt (a en b), gaat waarschijnlijk de 
boot in. West zal na zijn slag met H de schoppenaanval vervolgen. Daarna 

mag je niet meer van slag voordat je je negen slagen binnen hebt. Dat lukt je 
alleen als de ontbrekende klaveren precies 3-3 zitten. Want de noodzakelijke 

tweede slag in harten komt waarschijnlijk te laat. OW zullen beslist een rits 
schoppen verorberen voordat ze jou weer een slag gunnen. 
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Spel 2 

 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 H 10 9 8 7 6 

  
 A H 4 

 A H 5 

 H V B 10 9 

 V B 

 

Jij speelt 3SA. West start met V. 

 

Je wint de eerste slag met A. Welk vervolg spreekt jou het meest aan? 

a. Ik speel klaveren tot A verschijnt. 

b. Ik speel klaveren; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op ruiten.  
c. Ik speel ruiten tot A verschijnt. 

d. Ik speel ruiten; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op klaveren. 
e. Met klaveren of ruiten beginnen maakt niet uit. 
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Spel 2 Overpeinzing 

 

 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 H 10 9 8 7 6 

  
 A H 4 

 A H 5  

 H V B 10 9 

 V B 

 
Jij speelt 3SA. West start met V. 

 
Je wint de eerste slag met A. Welk vervolg spreekt jou het meest aan? 

a. Ik speel klaveren tot A verschijnt. 

b. Ik speel klaveren; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op ruiten.  

c. Ik speel ruiten tot A verschijnt. 

d. Ik speel ruiten; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op klaveren. 

e. Met klaveren of ruiten beginnen maakt niet uit. 

 

 
Ook een lekkere: een SA-contract met slechts vier vaste slagen! Maar 

gelukkig wel met uitzicht op extra slagen in de lage kleuren. 
 

In ruiten geef je alleen A af, dus mag je rekenen op vier extra slagen. 

In klaveren tel je zelfs vijf extra slagen. Voorwaarde voor het winnen van vijf 

klaverenslagen is wel dat OW meteen A leggen in de eerste klaverenslag. 

Dan kun jij daarna B overnemen met H en de rest afdraaien. 

 
Maar… OW zijn ook niet gek. Die zien ook dat dummy’s klaveren uitsluitend 

bereikbaar zijn met klaveren. A zullen ze dus echt niet meteen in de eerste 

klaverenslag leggen. En dat betekent dat de klaveren van dummy geen slag 

zullen maken… 
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Spel 2 Speelplan 

 

 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 H 10 9 8 7 6 

  
 A H 4 

 A H 5 

 H V B 10 9 

 V B 

 
Jij speelt 3SA. West start met V. 

 
Je wint de eerste slag met A. Welk vervolg spreekt jou het meest aan? 

a. Ik speel klaveren tot A verschijnt. 

b. Ik speel klaveren; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op ruiten.  

c. Ik speel ruiten tot A verschijnt. 

d. Ik speel ruiten; als OW de eerste slag duiken, stap ik over op klaveren. 

e. Met klaveren of ruiten beginnen maakt niet uit. 
 

a = 1 punt; b = 4 punten; c = 0 punten; d = 1 punt; e = 0 punten  

 

 
Je maakt altijd je contract als je begint met klaveren.  

 Als OW meteen A laten opdraven, steek je - zodra je weer aan slag 

bent - over naar H en win je in klaveren de noodzakelijke vijf extra 

slagen. 
 Laten OW je de eerste klaverenslag maken, dan heb je nog maar vier 

extra slagen nodig. Dus stap je daarna over op ruiten voor de zekere vier 
ruitenslagen (speelwijze b).  

 

Als je met ruiten begint (c en d), verzeker je je van vier extra slagen. Na A 

hervatten OW hun schoppenaanval. Als je na je vier ruitenslagen klaveren 

speelt, dan zullen OW wél graag meteen A zetten om hun vrijgemaakte 

schoppen te exploiteren.  
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Spel 3 

 A 3 2 

 3 2 

 3 2 

 B 10 9 8 7 6 

  
 H 6 5 4 

 A H 4 

 H V B 10 

 A V 

 

Tegen jouw 3SA start west met V. 

 

Met welke speelwijze maak jij negen slagen? 
a. 4 voor, dummy laag laten bijspelen. 

b. 4 naar A, dan een schoppenslag weggeven. 

c. H. 

d. A, V na. 

e. V. 
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Spel 3 Overpeinzing 

 

 A 3 2 

 3 2 

 3 2 

 B 10 9 8 7 6 

  
 H 6 5 4 

 A H 4 

 H V B 10 

 A V 

 
Tegen jouw 3SA start west met V. 

 
Met welke speelwijze maak jij negen slagen? 

a. 4 voor, dummy laag laten bijspelen. 

b. 4 naar A, dan een schoppenslag weggeven. 

c. H. 

d. A, V na. 

e. V. 

 

 
Je telt vijf vaste slagen: AH, AH en A.  

 
Diverse extra slagen zijn mogelijk:  

- één in schoppen als de ontbrekende schoppen 3-3 zitten; 
- drie in ruiten - alleen A geef je af; 

- één in klaveren als OW V een slag gunnen; vier in klaveren als OW V 

meteen opvangen met H. 

 
Niet één kleur kan de noodzakelijk vijf extra slagen leveren. Je moet dus 

combineren. En ook nu is het van levensbelang om te beginnen met de juiste 
kleur. Er dreigt immers een (te groot) aantal verliesslagen in harten. 
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Spel 3 Speelplan 

 

 A 3 2 

 3 2 

 3 2 

 B 10 9 8 7 6 

  
 H 6 5 4 

 A H 4 

 H V B 10 

 A V 

 
Tegen jouw 3SA start west met V. 

 
Met welke speelwijze maak jij negen slagen? 

a. 4 voor, dummy laag laten bijspelen   = 0 punten 

b. 4 naar A, dan een schoppenslag weggeven = 0 punten 

c. H         = 1 punt 

d. A, V na       = 3 punten 

e. V         = 3 punten 

 

 
A slaan en V na, of beginnen met V is goed. Moeilijk in te schatten hoe 

OW daarmee omgaan. Maar met beide speelwijzen verzeker je je van negen 
slagen.  

 Want als OW V laten maken, heb je al één extra slag in de pocket en kun 

je meteen overstappen op de ruiten voor de overige drie.   

 En als OW zich wél meteen ontfermen over V: even goeie vrienden. Met 

A zijn dummy’s klaveren bereikbaar. Na de tweede klaverenslag maak je 

die oversteek. 
 

Je puntentotaal is je rapportcijfer voor ‘Combineren van kansen’. 
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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 

 

Weddenschap 
 

Mijn partner en ik verschillen van mening over het volgende speelfiguur: 
 

 A 4 3 2 

 

 V B 5 

 

Om ons contract te maken moest ik drie klaverenslagen maken. Ik speelde 
V voor en sneed op H door dummy noord 2 te laten bijspelen. Helaas: 

oost bleek tegen te zitten met H1087. Ik won alleen een slag met A en 

B: 3SA-1… 

 
Mijn partner meent dat ik beter 2 naar V had kunnen spelen. Maar dat 

vind ik wijsheid achteraf. Want met die speelwijze kan ik nooit H vangen 

als west die kaart heeft. 

 

Jouw antwoord bepaalt wie van ons met een fles (goede) wijn zal worden 
verwend. Ik heb al een heerlijk wijntje op mijn verlanglijstje staan… Een 

verzoek: pak mijn partner niet te hard aan. Hij doet echt vreselijk zijn best. 

 

Rob: 
Zelfs ervaren spelers kunnen met deze combinatie in de fout gaan, en 

doen dat dan ook .  

 A 4 3 2 

 

 H 10 9 8    7 6 

 7 6     H 10 9 8 

 
 V B 5 

   
Als de ontbrekende klaveren 3-3 zitten, win je drie klaverenslagen:  

A, V óf B, en de vierde klaveren. 

 

Andere verdelingen bepalen naar wie de fles wijn gaat. 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Met jouw speelwijze: V voorspelen, staat één ding vast: waar H ook 

zit, je zult V niet maken.  

 

Jouw partner daarentegen, begint met 2 naar V. Als oost H heeft en 

duikt, wint V die slag. En als je partner daarna 3 naar B speelt, kan 

oost niet voorkomen dat ook B een slag meepikt. 

 

Met Hxxx bij west kun je nooit drie klaverenslagen winnen. Ook niet 

als je begint met het voorspelen van V.  

 
Conclusie: Je partner heeft helemaal gelijk!  

 
 

Biedvraag 
 

Graag jullie mening over ons biedverloop  

Dealer West / OW kwetsbaar 

 

 
 V 8 2 

 H 7 5 

 4 2 

 V B 10 6 5 

  

 

 

 

 

 

Resultaat: 3 +3 

 

Biedverloop 

 H 6 

 A B 9 3 

 A H V B 9 7 

 2 

   A 7 5 4 

 8 6 4 

 6 5 3 

 A 9 8 

  B 10 9 3 

 V 10 2 

 10 8 

 H 7 4 3 

 West 

1 

3 

 

Noord 

pas 

pas 

 

Oost 

1 

pas 

 

Zuid 

pas 

pas 

 

We lopen de manche mis en zelfs klein slem. Wat hadden we beter kunnen 
doen? 

Hoe kunnen we 6 bieden? 

 
Rob: 

Ik neem aan dat het je niet gaat om de techniek van het 6-biedkaartje 

vastpakken, uit de biedbox lichten en zichtbaar voor alle spelers voor je 

op tafel leggen. Daarom wil ik graag jouw antwoord op de volgende 
twee vragen: 

 
1. Wat belooft west als hij in zijn 2e beurt 2 biedt? 

2. Hoe openen jullie sterke handen? 
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Vragensteller: 

 West belooft met 2: 16+ punten met 5+ kaart  en 4+ kaart . 

 Sterke handen openen we met 2  

- 8+ slagen hoog, 10+ slagen laag;  

- SA-verdeling 22-23/26-27 punten; 
- maar ook zwakke variant in de hoge kleuren.  

 Onze 2-opening belooft: 

- zwakke 6-kaart in de hoge kleuren:  
- 8-9 slagen in / en SA-verdeling 24-25/28-29 punten. 

 
Als west 2 opent, zou de bieding gaan:  

2- 2 

3



Rob: 

Vanwege de prachtige ruitenkleur lijkt mij de 1-opening aan de (te) 

zuinige kant. Dat geldt ook voor het rebid van 3. Daar mág oost met 

een minimale hand zelfs op passen. Dat zou ik trouwens met deze twee 
azen niet doen - dan liever 4. 

 
Als je voor 1 kiest, adviseer ik na partners 1 het rebid van 2. 

Daarop kan partner oost zonder enig probleem 3SA bieden. En met 
3SA+1 scoor je in ieder geval 10 punten meer dan alle 5+1-klanten. 

 
6 gaat goed dankzij de juiste plaats van 10… 

 
Bep & Anton: 

Wij hebben geen probleem met de 1-opening, maar zijn het niet eens 

met de herbieding van 3. Die is te voorzichtig. 

2 reverse vinden wij prima - eens met Rob. Dan gaan OW naar de 

manche. Inderdaad maak je slem, maar dat is alleen omdat de 

hartenkleur zeer gunstig zit. 
 


