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Anti Corona Competitie Nr. 78          woensdag 23 september ’20 
 

 
 
Bridge, magneet voor mensen! 

 
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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Speelplan 
 

West gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet 2  2SA 

pas  3SA  pas  pas 

pas 
 

 3 2 

 H B 2 

 A H B 4 3 2 

 H 2 

  
 V B 5 4 

 4 3 

 V 6 5 

 A B 10 3  

 

West komt uit met 9, je laat dummy 2 bijspelen, oost legt V;  

voor jouw A. 

 
Je speelt een parenwedstrijd: uitslag in percentages. 

 

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

b.  3 

c.  5 

d.  V 

e.  3 
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Speelplan Overpeinzing 

 

West gever / allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet 2  2SA 

pas  3SA  pas  pas 
pas 

 
 3 2 

 H B 2 

 A H B 4 3 2 

 H 2 

  
 V B 5 4 

 4 3 

 V 6 5 

 A B 10 3  

 

West komt uit met 9, je laat dummy 2 bijspelen, oost legt V;  

voor jouw A. 

 
Je speelt een parenwedstrijd: uitslag in percentages. 

 
Met welke kaart begin je de tweede slag? 

a. V 

b.  3 

c.  5 

d.  V 

e.  3 

 

Herken je deze ervaring? Je speelt een spel naar je gevoel goed af, maar toch 

levert het een teleurstellend percentage op. Dat zou je bij dit spel ook kunnen 
overkomen.  

 
Je speelt een SA-contract. Dus tel je allereerst je vaste slagen. Dat zijn de 

slagen die je achterelkaar kunt maken zonder van slag te gaan. 
 

Dankzij het moois van de eerste slag tel je tien vaste slagen: vier in klaveren 
en zes in ruiten. Goed voor 3SA+1. Als je het speelplanbouwtraject afsluit 

met deze conclusie, neem je waarschijnlijk in veel spellen ongemerkt 
genoegen met een te lage score. Vooral in een parenwedstrijd is een slagje 

meer van het allergrootste belang. Maak het tot een vaste gewoonte om altijd 
te zoeken naar een slagje meer - ook als je contract al veilig is.  

 
West opende 1; oost toonde in de eerste slag V. Wat zegt deze informatie 

over de verblijfplaats van A? 
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Speelplan Aanpak 
 

West gever / allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  doublet 2  2SA 

pas  3SA  pas  pas 

pas 
 

 3 2 

 H B 2 

 A H B 4 3 2 

 H 2 

  
 V B 5 4 

 4 3 

 V 6 5 

 A B 10 3  

 
West komt uit met 9, je laat dummy 2 bijspelen, oost legt V;  

voor jouw A. 

 

Je speelt een parenwedstrijd: uitslag in percentages. 
 

Met welke kaart begin je de tweede slag? 
a. V  = 0 punten 

b.  3  = 10 punten 

c.  5  = 6 punten 

d.  V  = 6 punten 

e.  3  = 6 punten 

 
West mag je inschatten op minimaal 12 punten: dus oost op maximaal 3. 

Daarvan heeft hij er al twee (V) laten zien. A moet dus bij west zitten. 

Begin daarom met 3 (b). Als west laag bijspeelt, laat je dummy H leggen. 

Daarna raap je je tien vaste slagen in de lage kleuren op: goed voor 3SA+2 

en een topscore! 
 

En als west wel meteen A legt? Dan zal hij snel zijn AH moeten incasseren, 

omdat je anders evengoed elf slagen maakt!  

 
V voorspelen (a) is vragen om ellende, risico is dat je zomaar vier 

schoppenslagen inlevert, met A is dat 3SA-1. Dat gebeurt als oost iets heeft 

als H10x, de slag wint met H, 10 naspeelt en west met A 9 x x de boel 

graag afmaakt. De tien slagen oppakken (c, d en e) scoort ten opzichte van 
de NZ-paren die geen manche boden, of 5.  
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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 

 

Is Better Minor het beste? 

Wat is een goede betekenis van ‘better minor’? Dat is waarschijnlijk geen 
goede vraag en ik kan beter vragen: welke betekenis ken jij toe aan ‘better 

minor’? 
Onze spelers hebben geleerd biedingen die starten vanaf 1-niveau te baseren 

op lengte en niet op basis van kracht.  
Binnen onze groep hebben we discussie over de betekenis van ‘better minor’.  

(De vijfkaart-hoog openingen combineren wij met een opening van ‘better 
minor’, zodat soms niet met een tweekaart klaveren geopend hoeft te 

worden.) 
        Ik vind dat, als je eenmaal afspreekt het bieden te baseren op lengte en 

niet op kracht, je die logica door kunt (moet) zetten bij de interpretatie van 
‘better minor’. Om te benadrukken dat de zoektocht naar het beste contract 

anders lastig wordt. 

Stel dat het eindcontract SA wordt. Kan de informatie waar de kracht in zit bij 
gebruik van ‘better minor’ ook nadelig uitpakken voor de leider?  

 
Wat is jouw visie op het gebruik van de better minor? 

 
Rob: 

Als je better minor speelt open je zonder hoge 5-kaart in je langste 
(beste) lage kleur. 1 én 1 beloven dan minstens een 3-kaart. Nadeel: 

naast 1 garandeert dan ook de 1-opening geen 4-kaart in de 

openingskleur. 

        Mijn voorkeur is dat ook 1 minstens een 4-kaart belooft, en 1 

dus minstens een 2-kaart, met Walsh. Partner geeft voorrang aan zijn 

hoge kleuren. Met een 6-kaart ruiten en een 4-kaart schoppen, luidt het 

bijbod 1 (alerteerplichtig dus). Het bijbod van 1 ontkent in principe 

een hoge 4-kaart. In principe, want met een sterk spel, minstens 

mancheforcing, mag wél de 4+ruiten eerst worden geboden. Zodra de 
bijbieder daarna toch een hoge 4-kaart meldt, is dat het sein voor 

minstens de manche! 
        Daarbij geef ik toe dat ik geen enkele praktijkervaring heb met 

better minor en wel met Walsh. 
 

Daarom geef ik ook graag het woord aan Bep & Anton. 
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Bep & Anton: 

We zijn het met Rob eens: liever een systeem dat een 1-opening altijd 

een 4-kaart garandeert. 
De term better minor is eigenlijk niet goed. Hij suggereert dat je met 

 H x x x 
A x x 

  H B x 

  V x x 

1 zou moeten openen. De ruitenkleur is immers ‘better’ dan de 

klaverenkleur. De bedoeling moet zijn dat je met een 

 of een  altijd 1 opent, 

ongeacht de kwaliteit van de klaveren en ruiten. 

 
5-kaartgarantie? 

Moet ik als volgbieder altijd een 5 kaart hebben als ik na een opening in een 

kleur mijn kleur wil laten horen?  
Bijvoorbeeld: de opponenten openen met 1 (voorbereidend) en ik heb een 

vierkaart hoog mag ik die dan niet noemen? 

 

 Rob: 
Gebruikelijk is dat het volgbod minstens een 5-kaart belooft. Maar als jij 

met je partner graag volgt met een 4+kaart in de volgkleur, mag dat 
natuurlijk. Wel alerteren, want zonder alert rekenen de tegenstanders 

op een kwintet of langer! 
Maar... ook met de afspraak dat een volgbod minstens een 5-

kaart belooft, mág je weleens ondeugend zijn. Na een 1-opening kán 

het aantrekkelijk zijn om met:  A H B 6 

 7 6 

 8 7 6 5  

 9 8 7 

even tussen te poken met 1. Dat kan ook nuttige informatie zijn voor 

je partner als jullie moeten tegenspelen. En voor de tegenstanders kán 

dat storend werken. Doen jullie dat vaker, waardoor je rekening houdt 
met een 4-kaart, dan is dat onderdeel van jullie ‘5-kaartafspraak’ en 

ook alerteerplichtig. 
 

Maar een volgbod werkt niet altijd storend. Na 1 van je opponent volg 

je met 1 met:  

 7 6 

 A H B 6 

 8 7 6 5 

 9 8 7  

Daarmee kun je je linkertegenstander ook helpen…  

 Zonder jouw volgbod belooft zijn bijbod van 1 6+ met minstens een 

4-kaart schoppen. 

 Na jouw 1 kan hij zijn schoppenlengte nuanceren: 

- doublet belooft 6+ met precies een 4-kaart schoppen; 

- 1 6+ met minstens een 5-kaart. 
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1SA zonder dekking geboden kleur van de tegenpartij? 

Noord   Zuid 

 B 4     10 7 6 

 A V     H 8 4 2 

 B 10 3    A 9 6 2 

 A H V B 8 6   7 5  

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  1  1SA 

pas  3SA 

 
Zuid had de 4-kaart harten over het hoofd gezien, maar was het wel met de 

mening van de tegenstanders eens dat het bod van 1SA geen dekking van de 
door tegenstanders geboden kleur hoeft te hebben. Het geeft slechts 7-10 

punten aan.  

 
Mijn mening is, (misschien fout) dat dit gealerteerd zou moeten worden. Het 

wordt dan wel moeilijk die dekking nog te onderzoeken. Graag jouw mening. 
 

 

Rob: 
In mijn optiek belooft het bijbod van 1SA wel degelijk opvang in de 

geboden kleur van zijn rechtertegenstander. Als NZ hebben afgesproken 
dat 1SA niets belooft over schoppenopvang, is dat een afwijking op wat 

gangbaar is, en daardoor zeker alerteerplichtig. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 


