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Bridge,  
de Amsterdamse Pythonbrug 

 
 

 
 

 
 

Op mijn NAS-schijf staan verschillende Excel-bestanden van Ingeborg Slikker. 

De link naar die schijf staat in het roze kader. Je vindt daar ook een bestandje 
waarmee je een eigen competitie kunt spelen om je persoonlijke groei bij te 

houden.  
Stel zonder te spieken je antwoord vast, desgewenst na raadpleging van mijn 

overpeinzing. Kijk dan pas naar het antwoord met de puntenverdeling en voer de 
punten in die voor jouw antwoord staan… 

 
Elke drie dagen verschijnt een nieuw vraagstuk. Zolang de anderhalve meter geldt, 

handhaven we de naam Anti Corona Competitie. 
 

 

Met de link http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq bereik je: 
 De Excel-bestanden van Ingeborg Slikker: 

- één voor het bijhouden van de stand als verschillende spelers met 
elkaar de vraagstukken in competitievorm willen spelen; 

- één voor spelers die hun eigen resultaat bijhouden. 
 Competitievormen, waaronder StepBridge met Ranking 

 Corona Creativiteit (zoektocht naar mogelijkheden) 
 Alle verschenen ACC-vraagstukken 

 Politiek, NBB, Bridge- en Boekenshop en links 
 StepBridge voor clubs: HANDLEIDING voor Spelers en WL 
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De vorige vraag (ACC 70) 

 

 H V B 3 2 

 H V 2 

 B 3 2 

 3 2 

 7 6     A 10 9 8  

 8 7 6 5    10 9 

 A 6     10 9 8 7 

 H 9 8 7 4    B 6 5 

 5 4 

 A B 4 3 

 H V 5 4 

 A V 10 

 
Na 1SA – 3SA ben jij de leider in 3SA.  

 
West komt uit met 4, oost B. Jij wint de slag met V. 

 
Welke voortzetting is uitstekend? 

a. 5 naar H                                                             = 3 punten 

b. 4 naar B                                                             = 3 punten 

c. 3 naar H; 2 naar H                                          = 10 punten 

d. 3 naar H; 3 naar 10                                         = 0 punten 

e. Dit vraagstuk heeft twee uitstekende voortzettingen = 3 punten 

 
Je achilleshiel is klaveren. Dat blijkt als je zou beginnen met speelwijze a: 

5 naar H. Oost wint die slag en speelt klaveren. Als je 10 legt, wint west 

die slag met H, waarna hij beslist klaveren naspeelt. Na A incasseert hij 

zijn resterende klaveren en ben je down. Datzelfde gebeurt als je meteen A 

zou leggen. Je hebt dan maar acht slagen: twee in schoppen, vier harten en 

twee klaveren. Je hebt minstens één ruitenslag nodig, en west zal na A toch 

echt wel zijn klaverenslagen binnenhalen. 

 
Speelwijze b dan? Dat kan ook misgaan als je A en A met elkaar 

verwisselt: oost wint dan de slag met A en speelt klaveren na, waardoor ook 

dan de klaverendekking (A10) wordt opgeblazen, en west – na A – zijn 

klaverenslagen wint.    

 
Slechts één voortzetting verdient het predicaat: ‘Uitstekend’ (Daarmee valt e 

dus ook af). Steek over naar H en vervolg met 2 naar H (speelwijze c). 

Met deze speelwijze maak je gegarandeerd je contract, ongeacht hoe de 

ontbrekende kaarten zijn verdeeld.  
 

Als oost A heeft en die meteen legt, kan hij inderdaad weer vervelend 

klaveren naspelen. Maar, op dat moment heb jij drie ruitenslagen voor het 

oprapen, dus is je contract veilig. 
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Met A bij west heb je ook geen probleem. Want als west na A klaveren 

vervolgt, levert jou dat een extra klaverenslag op. Daarna speel je schoppen, 

voor twee schoppenslagen. 
 

En als zuids H die slag wint? Dan steek je over naar dummy’s V en speel je 

ruiten naar jouw V. Of oost wint, en je hebt drie ruitenslagen, of west wint, 

en je dubbele klaverendekking blijft intact.     
 

 
 

Vraag 71  
Opgelet! De nieuwe opzet, het juiste antwoord staat óók in dit bestand 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  doublet 

2  2  4  pas   

pas  pas 
 

Leider oost speel 4. 

 

Dummy west   Leider oost 

 B 2  

 A 9 8 7 

 A H 9 4 3 

 7 6   

Jouw zuidhand 
 A H 8 4 

 6 5 

 8 7 6 

 A V 9 8 

 

Jij komt uit met A. Je partner speelt 9 bij en de leider 6. 

 

Je hebt met je partner afgesproken dat een hoge kaart een aanmoedigend 
signaal is. Wat partner noord betreft, mag je met die kleur doorgaan. 

 
Met welke kaart begin je de tweede slag? 

a. H 

b. kleine schoppen  

c. troef 
d. ruiten 

e. klaveren 

 
Stel je antwoord vast; op de volgende pagina geef ik mijn overpeinzing. 
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Vraag 71 Overpeinzing  

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  doublet 

2  2  4pas   

 pas  pas 

 
Leider oost speel 4. 

 
Dummy west   Leider oost 

 B 2  

 A 9 8 7 

 A H 9 4 3 

 7 6   

Jouw zuidhand 
 A H 8 4 

 6 5 

 8 7 6 

 A V 9 8 

 
Jij komt uit met A. Je partner speelt 9 bij en de leider 6. 

 
Je hebt met je partner afgesproken dat een hoge kaart een aanmoedigend 

signaal is. Wat partner noord betreft, mag je met die kleur doorgaan. 
 

Met welke kaart begin je de tweede slag? 
a. H 

b. kleine schoppen  
c. troef 

d. ruiten 
e. klaveren 

 

OW bieden de manche uit; dat belooft in de regel minstens 25-26 punten. 
Dan blijven er niet veel over voor partner noord. Met 2 punten heb je het 

waarschijnlijk wel gehad.  
 

Je AV is trouwens ook een leuk koppel; vooral als dummy, je partner of de 

leider met die kleur begint… 

 
Op het volgende blad staat mijn aanpak.  
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Vraag 71 Tegenspel  

West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  1  doublet 

2  2  4allen passen 

 
Leider oost speel 4.     Partner noord 

 V 9 5 3 

 4 3 2 

 10 

 10 5 4 3 2 

Dummy west   Leider oost 
 B 2      10 7 6 

 A 9 8 7     H V B 10 

 A H 9 4 3     V B 5 2 

 7 6      H B 

Jouw zuidhand 

 A H 8 4 

 6 5 

 8 7 6 

 A V 9 8 

Jij komt uit met A. Je partner speelt 9 bij en de leider 6. 

 

Je hebt met je partner afgesproken dat een hoge kaart een aanmoedigend 

signaal is. Wat partner noord betreft, mag je met die kleur doorgaan. 
Met welke kaart begin je de tweede slag? 

a. H                    =   3 punten 

b.  kleine schoppen = 10 punten 

c.  troef =   0 punten 
d.  ruiten  =   0 punten 

e.  klaveren  =   0 punten  

 

Speel na A: 4 (b)! Daarmee pak je de grootste kans op downspelen. 

Partner vroeg met zijn hoge schoppen om schoppen door te spelen. Dat moet 

betekenen dat hij V heeft. Het biedverloop sluit een 2-kaart schoppen 

immers uit. Méér plaatjes dan V kan partner niet hebben; dat sluit een 

aansignaal voor een andere bijkleur vrijwel uit.  

Dus hoop je dat je partner met V aan slag kunt brengen, waarna hij zeer 

waarschijnlijk* klaveren naspeelt, en jij met je twee klaverenslagen het lot 

van de leider bezegelt. 
 

*Zeer waarschijnlijk klaveren: allereerst vanwege de hand van dummy, en 
ten tweede door de lage schoppenkaart waarmee je hem aan slag brengt…  

Gebruikelijk is namelijk dat in een dergelijke situatie een lage kaart vraagt 
om terugkomst in de laagste van de twee andere bijkleuren, en een hoge in 

de hoogste. Dit staat in de bridgeliteratuur bekend als het Lavinthal-signaal. 
 

*Noords 2-bod. Het is zeker niet ongebruikelijk dat na partners doublet ook 

met een zeer zwakke hand ‘vrijwillig’ 2 wordt geboden. 
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Lezers mailen 

 
Vierde kleur 

Ik heb een vraag over de ‘Vierde kleur’. 
 

‘De vierde kleur kun je alleen bieden als de tegenstanders geen kleur bieden.’ 
  

Zou je de vierde kleur dus wel na een SA tussenbod kunnen bieden? 

 
Anton Maas 

Ik kan me een vierde kleur situatie (dus de 4e kleur bieden om een 
goede hand aan te geven) na een 1SA volgbod van de tegenstanders 

niet goed voorstellen. Met een goede hand zeg je immers doublet op 
1SA. Dus dan zou die 4e kleur echt en niet forcing moeten zijn. Maar 

ook dat is moeilijk voorstelbaar. Dan zit je allebei, in een misfit, beide 
kleuren tegen elkaar op te bieden. 

 

Maar… ik heb er een gevonden: 
 

West  Noord Oost  Zuid 
   1  1SA  2 

pas  2  pas  2 

 

Jouw zuidhand 
 2 

 V B 4 3 2 

 2 

 V B 5 4 3 2 

 

Maar het was wel zoeken. 
 

3 na partners 1SA forcing? 

Onlangs verscheen volgende vraag op Berry’s Internet recreatieclub 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1SA 

pas  3  pas  ?? 

 

Mag zuid passen? 
 

Ik ben het antwoord kwijtgeraakt. 
 

Kun je mij helpen met het juiste antwoord en de bijbehorende argumentatie? 
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Rob: 

Leuke vraag, ik heb geen idee wat Berry adviseert. 

 
Mijn voorkeur: 

Gebruik na partners 1SA-opening 3♣ als Puppet (= de vereenvoudigde 

versie van Niemeijer). Daarmee beloof je minstens 10 punten en vraag 
je naar de hoge 5-kaart.  

 

2♣ blijft Stayman, maar dan met een maximum van 9 punten. 

 

Vind je dat wat te complex, dan kun je 3♣ en 3♦ gebruiken voor een 

zwakke hand, met een 6-kaart én twee tophonneurs (A H V) in de 
geboden lage kleur. Met een tophonneur mee, biedt de SA-openaar 

3SA; zonder tophonneur en minimale kracht (15 ptn) kan hij passen... 
 

Nog een keer de naam van Berry Westra… 

Het zijn harde tijden voor ons bridgers, geen samenkomsten meer met onze 
clubleden en dat doet pijn. Gelukkig is er nog Bridge Base online en daar 

speelde ik afgelopen week in een viertallencompetitie het volgende spel in 
NOORD.  

 
Met 4 en 5 vroegen we azen en koningen; volgens onze conventies waren 

alle azen en koningen aan boord. De 7SA werd gemaakt en ik kreeg de toch 
wel kwetsende opmerking of ik misschien de Berry Westra van de club was. 

Over die opmerking wil ik het niet hebben, wel graag je mening of mijn bod 
te optimistisch was of dat je het toch nog een beetje kan verantwoorden.  

 
Lambert 

 
Rob: 

Goedemiddag, Lambert! 

 
Eerlijk gezegd geef ik die tegenstander helemaal gelijk… als je 

tenminste echt noord zat . 



Anti Coronacompetitie  nummer 71                              woensdag 2 september ’20 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
Met de oosthand vind ik dat een ander verhaal .  

 

Je rekent bij je partner op een 5-kaart harten. Na zijn 5SA-antwoord 
weet je dat hij jouw ontbrekende aas heeft met de drie andere heren. 

Dertien punten totaal. Dat betekent ook dat als hij een SA-verdeling 

zou hebben, hij ♥V niet heeft, want dan had hij voldoende kracht gehad 

voor een 1SA-opening. Met een meer grillige hand is wel meer kracht 

mogelijk, dus ook ♥V. 

 
Met vijf hartenslagen, heb je dertien slagen voor het oprapen. En 

zonder ♥V heb je een mooie snijkans . 

 

Jouw optimisme en de positie van ♥V zijn goed voor de absolute top. 

Daar kun je als tegenstander op twee manieren mee omgaan: hij kan je 

feliciteren met deze top, of reageren met een wat zurig/sarcastisch 
overkomende opmerking.  

 

Misschien is het een idee om op een volgende reactie uit die categorie 
mijn 2e lijfspreuk uit te proberen: 

Ik lach het liefst mét mijn tegenstanders, en als dat niet kan, lach ik óm 
mijn tegenstanders, maar lachen zal ik! 

 
En als een speler dan vraagt of ik misschien de Berry Westra ben van 

de club, kom je – als je die lijn doortrekt –  haast vanzelf op een reactie 
als: ‘Je zit in de buurt: Berry was een student van mij!’ 

 


