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Anti Corona Competitie Nr. 75          maandag 14 september ’20 

 
 

Bridge, 
 

Hogesluis 

Amsterdam 
 

Brug over de 
Amstel, met het 

gelijknamige hotel 
op de achtergrond 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Elke drie dagen verschijnt een nieuw vraagstuk. Je kunt je eigen groei – in 
competitievorm – bijhouden met een Excel-bestand van Ingeborg Slikker.  

Zie ook daarvoor de link in het gekleurde kader. 
 

Met de link http://gofile.me/325e7/RswdvPaMq surf je naar alle reeds 
verschenen ACC- en CC-nummers, coronaspeelschema’s en andere informatie 

die te maken heeft met de coronabeperkingen. 

 
Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  

Wil je desondanks toch graag iets in de Bridgepot storten, 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 precies genoeg 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 ‘Speelfiguren’ kan toemailen.  

Medio november vraag ik aan de donateurs wie daarvoor wil meeloten. Want 
niets moet en heel veel mag. Daarbij mag je kiezen of je bij inloting een 

gigant(e) wil meenemen. 
 

NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers 
 

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…   
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In deze Training doen we het anders. De nieuwe Bridgekalender van Kees 

Tammens is namelijk uit. Nadat Berry Westra de eerste zeventien bridgekalenders 

vulde, en Martin Pattenier de achttiende, begon Kees (met kalenderjaar 2015) aan 
zíjn inmiddels indrukwekkende serie van zeven. Daarmee ligt Kees tien 

kalenderjaren achter op Berry. Maar… het verschil is veel kleiner als je naar de 
kalenderinhoud kijkt. Berry hield het per dag bij één bied- uitspeel- of 

tegenspelvraagstuk. 
Die grens 

overschrijdt Kees al 
járen als het om 

biedvraagstukken 
gaat. 

 
 

De uitgever ‘Alpha 
Bridge’ vroeg mij 

een mooie recensie 

te schrijven. 
Degenen die mij een 

beetje kennen, 
weten dat ik dat niet 

kan en zal doen. Ik 
schrijf namelijk 

uitsluitend eerlijke 
recensies.  

 
 

 
Ik plukte blind twee 

‘dagen’ eruit. Die leg 
ik je voor. Met op de 

volgende pagina 

Kees’ antwoord.  
 

Daarna volgt mijn 
‘oordeel’ . 

 
En uiteraard kennen 

we ook aan deze 
vraagstukken 

punten toe. 
 

 

 
Prijs: 13,95; isbn: 978-90-74950-992 

 
https://www.bridgebeter.nl/winkel/ 

 
 

https://www.bridgebeter.nl/winkel/
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Rob: 
Opgelet! Je speelt viertallen.  
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Je punten:  

Noteer 3 punten per 4SA-bod in de biedingen 1 en 3.  
Voor 4SA in bieding 2 mag je 4 punten noteren. 
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Je punten: 
Tel voor:  

- klaveren naar H: 10 punten;  

- als je harten speelde, hopend op de harten 3-3: 3 punten; 

- klaveren naar 9: 0 punten. 

 

Tot zover een blik op de toekomst: twee dagen uit 2021. 
 

Dan nu mijn beloofde recensie. 
Als je de kalender op het toilet hangt, kun je met een normale stoelgang af 
en toe tijd te kort komen om een vraagstuk te doorgronden en op te lossen. 

Er zitten redelijk veel vraagstukken tussen met een uitgebreid biedverloop. 
Kees geeft uitgebreid en duidelijk uitleg. Soms gaat dat gevecht om ruimte 

door tot op de uitdrukkelijke grens van de perforatie.  
Als je er even voor gaat zitten, steek je er beslist veel van op. Omdat ik zelf 

nog helemaal niets deed aan deze aflevering, pikte ik er nog een parel uit: 
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Dit spel is ook uit Kees’ kalender; gegoten in ACC-vorm. 

 
 H B 9 7   Noord gever / OW kwetsbaar 

 H 7 

 H B 9 5 

 H 8 6 

     
 A V 10 6 4 3  West  Noord Oost  Zuid 

 A 6 2     1  1  1 

 6 4    pas  2  pas  4 

 7 3    pas  pas  pas 

 
Zuid speelt 4 

West komt uit met 8 

 

Bekend is dat de drie ontbrekende schoppen 2-1 zitten. 
 

Welke speelwijze is de jouwe? 
 

Ik win de uitkomst met H; sla H; 7 naar A; kleine harten in dummy 

getroefd; 7 naar A en dan: 

 
a. 3 naar H 

b. 4 naar B 

c. 4 naar H 

d. Een andere speelwijze, namelijk:… 
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Overpeinzing 

 

 H B 9 7   Noord gever / OW kwetsbaar 

 H 7 

 H B 9 5 

 H 8 6 

   
 A V 10 6 4 3  West  Noord Oost  Zuid 

 A 6 2     1  1  1 

 6 4    pas  2  pas  4 

 7 3    pas  pas  pas 

 

Zuid speelt 4 

West komt uit met 8 

 
Bekend is dat de drie ontbrekende schoppen 2-1 zitten. 

 

Welke speelwijze is de jouwe? 
 

Ik win de uitkomst met H; sla H; 7 naar A; kleine harten in dummy 

getroefd; 7 naar A en dan: 
 

a. 3 naar H 

b. 4 naar B 

c. 4 naar H 

d. Een andere speelwijze, namelijk:… 



 

Na de hartenaftroever dreigen er nog vier verlieslagen: twee in ruiten en 
twee in klaveren. 

 
Oost volgde (kwetsbaar) 1. Het leeuwendeel van de ontbrekende kracht zal 

dus wel bij oost zitten. Dat is het slechte bericht.  

 
Uiteraard is er ook een goed bericht: als oost een slag wint, moet hij 

voorspelen in de volgende slag. Als hij je daarmee een slag schenkt, ben je 
binnen, want dat vermindert het aantal dreigende verliezers van vier naar 

drie…   
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Speelplan 

 

 H B 9 7 

 H 7 

 H B 9 5 

 H 8 6 

  5 2      8 

 9 8 3     V B 10 5 4 

 8 7 3 2     A V 10 

 B 9 5 4     A V 10 2 

 A V 10 6 4 3  

 A 6 2   

 6 4    

 7 3    

 
Zuid speelt 4 

West komt uit met 8 

 

Bekend is dat de drie ontbrekende schoppen 2-1 zitten. 
 

Welke speelwijze is de jouwe? 

 
Ik win de uitkomst met H; sla H; 7 naar A; kleine harten in dummy 

getroefd; 7 naar A en dan: 

 

a. 3 naar H     = 0 punten 

b. 4 naar B     = 10 punten 

c. 4 naar H     = 8 punten 

d. Een andere speelwijze, namelijk:…  = 5 punten, voor je lef

 
Na de hartenaftroever en oversteek naar A zijn de grijze kaarten al uit het 

spel. 
 

Speel nu 4 naar B (b). Vanwege het volgbod van oost is de kans dat V bij 

west zit groter dan A. In dit spel heeft oost echter beide ruitenhonneurs. 

Oost mag zich met V over dummy’s B ontfermen. Hij kan nu echter niet 

voorkomen dat hij met zijn terugspel óf H aan een slag helpt, óf H. En als 

hij harten terugspeelt? Dan ruim je in je hand een klaver- of ruitenverliezer 

op en troef je in dummy. 
 

Waarom niet speelwijze a (3 naar H)? Omdat dat misgaat als oost - na zijn 

twee klaverslagen - klaver doorspeelt! Je moet dan in de hand troeven, 

waarna oost met AV rustig kan wachten tot jij ruiten speelt… 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarvan 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 

 

Wie heeft gelijk? 

Mijn westhand   Partners oosthand 
 A V B 2     9 8 4 

 A V 9 8     B 7 4 2 

 B 7 3     H 4 2 

 A 9      V B 5 

 

West  Noord  Oost  Zuid 
1  1   pas  pas 

1SA 
 

Mijn vragen: 
1. Is oosts pas goed, of is doublet op noords 1-bod beter? 

2. Is mijn 1SA-rebid akkoord, of had ik beter kunnen doubleren? 
 

Ik zie je antwoord met belangstelling tegemoet, omdat mijn partner en ik 
duidelijk van mening verschillen over dit alles.  

 

Rob: 
Twee lekkere concrete vragen. Ik mis echter de belangrijkste vraag:  

Hoe kunnen mijn partner en ik met een verschil van inzicht onze 
biedafspraken verbeteren? 

 
Op die vraag zou ik antwoorden:  

Zodra je het met elkaar oneens bent over een bepaalde bieding, 
probeer je allereerst te begrijpen waardoor je partner een andere 

voorkeur heeft. Welk concreet nadeel ziet je partner in jouw 
aanpak, en welk voordeel in de zijne? 

 

Een dergelijk inhoudelijk gesprek leidt gegarandeerd tot meer inzicht 
binnen het koppel. En niet zelden bij béíde spelers.  
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Zoekend naar elkaars motieven zou dan het volgende gesprek kunnen 
ontstaan: 

 

West:  ‘Ik kan mij voorstellen dat je na het tussenbod van 1 met 

je zeven punten liever iets anders had gedaan dan passen. 

Waarom gaf je toch de voorkeur aan het paskaartje?’ 
 

Oost:  ‘1SA kon ik niet bieden, want dan beloof ik opvang in de 
geboden schoppenkleur. En voor een doublet vind ik mijn 

hand niet geschikt. Waarom zou jij met mijn hand wél 
hebben gedoubleerd?’ 

 
West:  ‘Op een volgbod van 1 zouden we met een doublet 

minstens een 4-kaart harten met 6 of meer punten kunnen 
beloven. Dat is redelijk gangbaar en heet een negatief 

doublet. Voordeel voor de openaar is dat hij dan kan 
rekenen op minstens 6 punten.’ 

 

Oost:  ‘Klinkt niet gek, dat geeft meer houvast dan een pas. Maar 
waarom bood je geen 2SA in je tweede beurt? Door jouw 

1SA-rebid verwachtte ik geen 18 punten.’  
 

West:  ‘Door jouw pas kan ik niet uitsluiten dat jij zeer zwak bent; 
je kunt nul punten hebben. Dan zou 2SA weleens fataal 

kunnen uitpakken. Na een bod van jou dat minstens 6 
punten belooft, had ik inderdaad gekozen voor een SA-

sprong. Maar na jouw pas dorst ik dat niet.’  
 

Oost:  ‘Hoe zou jij dit spel met beide handen bieden?’ 
 

West:  ‘Als jij het 1-bod had gedoubleerd, zou ik – met mijn  

4-kaart harten en 18 punten – meteen 4 hebben geboden. 

En als dat dan down was gegaan, had ik zeer waarschijnlijk 
gedacht: jammer dat je niet paste na die 1 ’. 
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Wat moet ik hiermee? 
 

Een probleem in spel 15 waar ik niet goed raad mee weet en hoop dat 

jij/jullie mij een antwoord erop kunnen geven. 
 

 A B 10 6 

 A H 2 

 7 5 

 H B 9 5 

 5 3       V 8 4 

 B 7 6      V 8 4 3 

 H V 10 6 3 2     A B 4 

 6 4       10 8 7 

 H 9 7 2 

 10 9 5 

 9 8 

 A V 3 2 

 
Zuid gever / NZ kwetsbaar 

 

West  Noord Oost  Zuid 
      pas 

pas  1SA  2*  doublet (straf) 

2  pas  pas  doublet (straf) 

pas  pas  pas 
 

*2: blijkt nadien Landy te zijn (belooft twee hoge 4+kaarten) 

 

Tot zover de bieding: west speelt 2 gedoubleerd. 

 

De kaarten van oost komen op tafel: een 4- en een 3-kaart hoog, dus geen 
Landy. 

 
Speler oost zegt, nadat hij zijn kaarten op tafel heeft gelegd: ‘Dit was Landy’.  

 
West was vergeten te alerteren; hij dacht niet aan Landy (terwijl dit wel op 

de systeemkaart staat) en bood zijn ruitenkleur. 
 

Door deze (foutieve biedingen c.q. alerteren) komen NZ niet in 4. 

OW gaan gedoubleerd -1 voor -100, terwijl NZ 4 kunnen maken +620. 

 

Wat moet ik hiermee? 

 

Rob: 
Als ik het goed begrijp wisten oost én west niet dat ze Landy spelen, en 

ging bij oost pas ná het openleggen van zijn kaarten het ‘Landy-licht’ 
aan. 

 
Of dacht oost dat met een 4-3 in de hoge kleuren 2 ook Landy is? 
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Biedfouten zijn toegestaan; mits de vergisser zelfs niet de schijn 

oproept dat hij de informatie van het of niet alerteren van zijn partner 

gebruikt. Ook moeten de  beide spelers dezelfde opvatting hebben over 
de betreffende afspraak. Tja, dat zóú je in deze zaak kunnen zeggen, 

want oost heeft niet de ‘Landy-verdeling’ die 2 belooft en west 

alerteert niet.  

 
Dan kun je ook vaststellen dat beide spelers geen Landy spelen! 

 
Ik stel verder vast dat oost pas bij het openleggen van zijn kaarten 

vertelde dat ze Multy Landy spelen.  
 

Mijn oordeel hangt daarom af van het volgende:  
 Als NZ tijdens het bieden de systeemkaarten NIET raadpleegden, 

gingen ze tijdens het bieden ook niet uit van Multi Landy en zijn ze 
dus ook niet op het verkeerde been gezet. Dan blijft het resultaat 

voor beide paren staan. 

 Keken ze wél op de systeemkaart, waardoor zoeken naar een 
schoppenfit een stuk onaantrekkelijker is, dan kun je stellen dat ze 

door die – feitelijk onjuiste informatie – op het verkeerde been zijn 
gezet. Dan zou ik kunnen overwegen om het resultaat te wijzigen.   

 
Omdat zuid met deze kwetsbaarheid én zijn twee ruiten met  het 

gedoubleerd tegenspelen van 2 een (te) groot risico neemt (zuid weet 

immers dat zelfs 2 gedoubleerd -3, hem punten kost met een 

maakbaar manchecontract in de NZ-lijn, ben ik bereid om de score aan 
te passen naar het gemiddelde van: OW 2x-1 en NZ 4C. 
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Correctiestation gepasseerd? 

In de zevende slag van een spel wordt links van de leider voorgespeeld, 

terwijl de rechtertegenstander van de leider de vorige slag had gewonnen. 
De leider geeft dummy opdracht een kaart te spelen en die wordt gelegd. 

        Daarop zegt de partner van de tegenspeler (die de vorige slag had 
gewonnen) dat hij had moeten voorspelen en wordt de arbiter gevraagd. 

        Deze deelt mede dat conform art 53A de leider de kaart heeft 
geaccepteerd met het spelen vanuit de dummy en dat het spel gewoon 

voorgezet moet worden. 
 

Is dit juist? 

 
Rob: 

De arbiter heeft helemaal gelijk: het vermelde artikelnummer én de 
uitvoering zijn correct!  
 

ARTIKEL 56 

Voor de beurt voorspelen door een tegenspeler 
Wanneer een kaart voor de beurt met de beeldzijde naar boven is voorgespeeld, mag de 

leider:  

A. Het onregelmatig voorspelen accepteren zoals voorzien in artikel 53, of  

B. Eisen dat de tegenspeler zijn met de beeldzijde naar boven voor de beurt 

voorgespeelde kaart terugneemt. De teruggenomen kaart wordt een grote strafkaart 

en artikel 50D is van toepassing. 
 

ARTIKEL 53 

Accepteren van voor de beurt voorspelen 
A. Voor de beurt voorspelen behandeld als juist voorgespeeld      

Behalve in de dertiende slag (Noot: Een voor de beurt voorgespeelde kaart in de 

dertiende slag moet teruggenomen worden. ) kan elke met de beeldzijde naar boven 

voor de beurt voorgespeelde kaart als juist voorgespeeld worden behandeld (zie 

echter artikel 47E1). Dit is het geval als de leider of een van de tegenspelers, al naar 

gelang de situatie, dit accepteert door zich in die zin te uiten of als er gespeeld 

wordt uit de hand die volgt op het onreglementair voorspelen (maar zie B). Als het 

voorspelen niet geaccepteerd wordt, zal de wedstrijdleider voorschrijven dat uit de 

juiste hand wordt voorgespeeld (en zie artikel 47B). 

B. Juist voorspelen volgend op onregelmatig voorspelen     

Als een speler aan de beurt is om voor te spelen en een tegenstander speelt voor de 

beurt voor, mag eerstgenoemde speler - behoudens wat bepaald wordt in 

artikel 53A - een kaart voorspelen zonder dat die beschouwd wordt als bijgespeeld 

bij de voor de beurt voorgespeelde kaart. Als dit gebeurt, wordt het juiste 

voorspelen gehandhaafd en mogen alle in deze slag abusievelijk gespeelde kaarten 

worden teruggenomen. artikel 16C is van toepassing. 

C. De verkeerde tegenspeler speelt een kaart bij na een onregelmatig voorspelen 

door de leider 
Als de leider voor de beurt voorspeelt uit zijn eigen hand of die van de blinde en de 

RT van de hand waaruit verkeerd wordt voorgespeeld een kaart speelt (maar zie B), 

blijft de voorgespeelde kaart behouden en is artikel 57 van toepassing. 

 

https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.56%20Voor%20beurt%20voorspl.%20tegenspl..html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.56%20Voor%20beurt%20voorspl.%20tegenspl..html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.53%20Accep.%20voor%20de%20beurt%20voorspl..html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.53%20Accep.%20voor%20de%20beurt%20voorspl..html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.53%20Accep.%20voor%20de%20beurt%20voorspl..html
https://www.nbbclubsites.nl/spelregelboekje/html/Art.53%20Accep.%20voor%20de%20beurt%20voorspl..html

