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Anti Corona Competitie Nr. 72          zaterdag 5 september ’20 
 

Bridge, de Moerdijkbruggen 

 
Ter voorkoming van elk 

misverstand, dit koppel ligt NIET in 

Amsterdam! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Op mijn NAS-schijf staan verschillende Excel-bestanden van Ingeborg Slikker. 
De link naar die schijf staat in het roze kader. Je vindt daar een ‘singlebestandje’ 

waarmee je in competitievorm – met promotie en degradatie –je persoonlijke groei 
kunt bijhouden.  

Stel je antwoord vast, desgewenst na raadpleging van mijn overpeinzing. Kijk dan 

pas naar mijn antwoord met de puntenverdeling en voer de punten in die voor jouw 
antwoord staan. Spieken mag. Want het meest van belang is dat je met deze 

vraagstukken je inzicht verruimt, bepaalde situaties opslaat en in het echte spel 
gaat herkennen. 

 
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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Vraagstuk 72 

 

(Geen antwoord op het vorige vraagstuk (71), want dat stond al in dat bestand.) 
 

Na 1SA – 3SA, speelt zuid 3SA in de volgende twee spellen. 
 

De twee westspelers komen allebei uit met 5. 

 

Spel 1     
  

V B      

 3 2      

 H 4 3 2     

 H 10 9 3 2    

 
 A 4 3 2     

 H 4      

 A 7 6 5     

 A B 8  

    

Spel 2  
 

 V B 

 V 3 2 

 H 3 2 

 H 10 9 3 2 

 
 A 4 3 2 

 A 4 

 A 7 6 5 

 A B 8 

 

Oost speelt B bij;  

zuid wint de slag met H. 

 

 

Dummy 2, oost B; 

zuid wint de slag met A. 

 
Welke stelling is correct? 

 
a. Beide leiders kunnen het beste over west snijden op V. 

b. Beide leiders kunnen het beste over oost snijden op V. 

c. In spel 1 kan de leider het beste over west snijden; in spel 2 over oost. 

d. In spel 1 kan de leider het beste over oost snijden; in spel 2 over west. 
 

Heb je je keus vastgesteld? Kijk dan naar mijn overpeinzing. 
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Vraagstuk 72 Overpeinzing 

 

Na 1SA – 3SA, speelt zuid 3SA in de volgende twee spellen. 
 

De twee westspelers komen allebei uit met 5. 

 

Spel 1     
  

V B      

 3 2      

 H 4 3 2     

 H 10 9 3 2    

 
 A 4 3 2     

 H 4      

 A 7 6 5     

 A B 8  

    

Spel 2  
 

 V B 

 V 3 2 

 H 3 2 

 H 10 9 3 2 

 
 A 4 3 2 

 A 4 

 A 7 6 5 

 A B 8 

 

Oost speelt B bij;  

zuid wint de slag met H. 

 

 

Dummy 2, oost B; 

zuid wint de slag met A. 

 

Inclusief de eerste slag tel je in beide spellen zes vaste slagen: A, H of A, 

AH en AH. 

 

Van slag gaan kan vervelend uitpakken als OW de hartenaanval voortzetten.  
 

Als je V met succes eruit snijdt, levert dat drie extra (klaveren)slagen op en 

ben je binnen. 

 
Verlies je een slag aan deze zwarte dame, dan ligt de bal bij die betreffende 

tegenspeler. Soms is die – door jouw speelwijze in de eerste slag – 
machteloos, of heeft hij ook andere aantrekkelijk ogende alternatieven, 

waardoor hij bewust even van de harten afblijft. 
 

En daarmee komen we op het puur menselijke van bridge: je moet vaak 
volledig in de huid kruipen van een tegenspeler om te kunnen inschatten wat 

die (nog niet) weet en zou kunnen doen. 
 

Tot zover deze overpeinzing. Op de volgende pagina ga ik tot actie over. 
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Vraagstuk 72 Speelplan 

 

 

Na 1SA – 3SA, speelt zuid 3SA in de volgende twee spellen. 

 
De twee westspelers komen allebei uit met 5. 

 

Spel 1    
   

V B      

 3 2      

 H 4 3 2     

 H 10 9 3 2    

 
 A 4 3 2     

 H 4      

 A 7 6 5     

 A B 8  

    

Spel 2  
 

 V B 

 V 3 2 

 H 3 2 

 H 10 9 3 2 

 
 A 4 3 2 

 A 4 

 A 7 6 5 

 A B 8 

 
Oost speelt B bij;  

zuid wint de slag met H. 

 

 
Dummy 2, oost B; 

zuid wint de slag met A. 

 

Welke stelling is correct? 
 

a.  Beide leiders kunnen het beste over west snijden op V. 

b.  Beide leiders kunnen het beste over oost snijden op V. 

c.  In spel 1 kan de leider het beste over west snijden; in spel 2 over oost. 
d.  In spel 1 kan de leider het beste over oost snijden; in spel 2 over west. 

 
De punten: a = 5; b = 5; c = 0; d = 10 punten 

 

Spel 1 
De meest kansrijke aanpak ligt op het psychologische vlak: voor OW ligt 

de weg open voor al hun harten. Als oost aan slag komt, heeft die geen 
keus: harten terug. Maar is dat ook zo gemakkelijk voor west? Als die 

iets heeft als A10xxx weet hij niet waar V zit. Als jij die hebt, geeft 

hij een slag weg met hartennaspel. Dus kun je beter over oost snijden! 

 
Spel 2 

Goed dat de leider niet V liet bijspelen door de dummy. Nu heeft hij 

altijd V als tweede opvang, mits hij de klaveren snijdt over… west. 

Oost mag aan slag komen, omdat dummy’s V dan veilig op de 

achterhand zit. 

 
Antwoord d is dus goed voor de hoofdprijs! 
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Lezersvragen 

 
Een beoordelingsvraag 
 

Noordhand   Zuidhand 
 A H V 9     7 4 3 2 

 5 4 2     V B 10 3 

 A V 8 4     H B 9 

 A 10     6 2 

 

1     1 

?? 
 

Vraag: Wat is het volgende bod van de 1-openaar? 

 

Rob: 
Noord biedt in zijn tweede beurt zonder enige twijfel 2SA, waarmee de 

kracht van 18-19 punten helemaal duidelijk is. 
 

‘Maar hoe dan verder?’ hoor ik je denken. 
 

Als je daar geen duidelijk antwoord op hebt, is mijn advies: bied na het 

18-19 punten 2SA-rebid alsof noord met 2SA opende. Want dan beschik 
je opeens wél over gereedschap waarmee je op het aantrekkelijkste 

contract kunt komen.  
 

Dan zou het bieden gaan: 
 

1  1 

2SA  3 (Stayman) 

3  4 

pas 

óf: 
1  1 

2SA  3 (Puppet/Niemeijer) 

3  4 (4-kaart in beide hoge kleuren) 

4  pas 

 

*Het 3-bod belooft minstens één hoge 4-kaart. Zuid weet dat dat 

schoppen moet zijn, omdat noord - met een 4-kaart harten mee - na 

zuids 1-bod met zijn 18-19 punten direct 4 had geboden!  

 

Toch geeft zuid na 3 liever met 4zijn twee hoge 4-kaarten aan, 

zodat de sterke hand de leider wordt. 
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Mag dummy voor leider spelen? 

Mag ik een vraag stellen? 

 
Leider noord speelt een kaart voor, oost speelt een kaart bij, dan pakt 

dummy zuid zelf een kaart, waarop de leider zegt: ’Nee, ik wil een andere.’ 
 

Mag dat? Zo ja, mag de dummy dan ongestraft kaarten pakken? 

 
Rob: 

Mmm, maar liefst twee vragen tegelijk, die durft! 
 

Mijn antwoord op je eerste vraag: 
Waarom zou jij geen vraag mogen stellen? Niets is immers zo fijn 

als een vraag beantwoorden. En dat geldt beslist ook voor alle 
experts naar wie ik vaak een vraag doorschuif als ik even geen 

tijd heb óf weet dat een ander lid van ons Bridge Service-team 
veel meer afweet van de betreffende materie. 

 
Mijn antwoord op jouw tweede vraag: 

Dummy (of blinde) mag op geen enkele wijze de leider helpen. 
Zelfs als er maar één kaart ligt in een voorgespeelde kleur, wacht 

dummy in alle rust tot de leider aangeeft dat die kan worden 

bijgespeeld.  
 

Dummy mag wél proberen te voorkomen dat de leider voorspeelt 
uit de verkeerde hand, vragen of de leider niet verzaakt als hij 

niet bekent, of de leider/tegenspeler erop wijzen dat hij de 
gespeelde kaart van deze slag verkeerd heeft neergelegd. 

 
En als hij tóch een kaart pakt, zonder dat de leider hem dat 

opdroeg? Dan geldt die kaart als niet gespeeld!  
 

En als de tegenspeler links van de blinde meteen een kaart 
bijspeelt? 

 
Dan mag die kaart weer terug in de hand van die tegenspeler 

zolang in de volgende slag nog geen kaart is gespeeld! Als die 

kaart teruggaat in de hand van die tegenspeler, is dat voor de 
leider ongeoorloofde informatie! De partner van die tegenspeler 

mag die informatie wél gebruiken. 
 

Als de tegenspeler zijn eerst bijgespeelde kaart verwisselt, mag 
de leider zijn bijgespeelde kaart eveneens verwisselen. 

 
En als de arbiter vermoedt dat de blinde met het aanduiden van 

een kaart een bepaalde speelwijze suggereerde, en dat de 
tegenspelers daardoor benadeeld kunnen zijn, past hij het 

resultaat aan. 
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Wel of geen eerlijk bod? 
 

Noord /  A B 8 3 

Niemand kw.  A 10 9 8 

 H B 5 

 9 5 

 H 10 7 4      V 6 5 

 B 5 2      H 7 6 3 

 9 7 3      A 6 

 A H 7      V B 6 4 

 9 2 

 V 4 

 V 10 8 4 2 

 10 8 3 2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1 (2+) doublet 3 

pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
Nadat oost uitkomt met 3 en mijn kaarten op tafel komen, zegt west: ‘Dat 

is geen bieden, maar ik mag me niet met jullie bieden bemoeien.’ 

 
Mijn partner is verbaasd, maar die heeft nog nooit op mij gemopperd. 

 
We gaan -1 en scoren daarmee 80%. Is dit een eerlijke bieding of hoort dit 

niet meer bij het bridgen?  
 

Alle resultaten: 
   NZ-score 

OW 2-1  +50 

NZ 3SA-1 (wij) -50 

OW  1SA C -90 
NZ 3x-1 -100 

OW 1+1  -110 

NZ 1-3  -150 

 

Rob: 
Ik zou het eerder een zeer riskante bieding noemen. Zuid legt 

hiermee zijn hoofd immers vrijwillig op het hakblok. West telt dankzij 
zijn doublerende partner een gezamenlijk OW-bezit van minstens 23-24 

punten. Dan loopt 3SA tegenspelen al snel uit op een schiettent. Dus 
kan west een strafdoublet plaatsen. Bang voor een lange sterke 

klaverenkleur bij NZ hoeft hij immers niet te zijn, met AH in handen.  

 

Voordeel van dit soort strafexpedities is dat daar een snel genezende 
werking vanuit gaat.  
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Maar los daarvan: als je na een doublet graag – en dus regelmatig – 

met een zwakke hand springt, zal je partner daar rekening mee gaan 

houden, waardoor dit soort sprongen promoveert tot een – 
alerteerplichtige – afspraak.  

 
Carolien: Nouou, is dat zo, na een doublet??? Wellicht tegen 

minder ervaren paren, maar anders ??? 
 

Je verbaasde partner geeft die indruk nog niet, maar je bent nu 
gewaarschuwd!  

 
 

 


