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Anti Corona Competitie Nr. 80          dinsdag 29 september ’20 

 

Deze spontaan 
ingestorte wal van 

het voormalige 
Amsterdamse 

Binnengasthuis, 
bewijst hoe negatief 

bezuinigen op 
onderhoud kan 

uitpakken.  
 

 

 
 

 
 

Een mooie reden om in deze ACC het Negatief Doublet op de onderzoektafel te 
leggen. 

 
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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Het negatief doublet 
 

Fijn als na partners 1/1-opening je rechtertegenstander tussenbiedt! 

 

Na partners 1-opening zijn er drie volgbiedingen van je rechtertegenstander 
waarop je het ‘negatief doublet’ kunt loslaten. 

 
Partner opent 1/1 

 

 Je rechtertegenstander  Jouw (negatieve) doublet  
volgt met:    daarop belooft: 

1    6+ ptn, minstens 4-kaart in  én ! 

Als je ipv doublet 1 of 1 biedt, belooft 

dat een 4+ in die kleur en ontkent dat een 
4+kaart in de andere hoge kleur! 

 
1    6+ ptn, precies een 4-kaart ! 

Als je 1 biedt, belooft dat minstens een 

5-kaart. 

 

1    6+ ptn, minstens een 4-kaart ! 

Als je 2 biedt, beloof je minstens een  

5-kaart met 10+ ptn. Ook het doublet sluit 
een sterke hand niet uit, maar dan met 

precies een 4-kaart . 

Het tweede bod van openaar  

na een negatief doublet 
 

Hoofdregel 
Als de partner van de openaar met zijn negatief doublet een kleur belooft, 

mag de openaar ook met minimale openingskracht die kleur bieden! 
 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  1  doublet (6+ met 4+kaart ) 

pas  2 

 

West  Noord Oost  Zuid 
  1  1  doublet (6+ met 4+krt +) 

2  2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  1  doublet (6+ met 4-krt ) 

2  2

 
In deze drie biedseries steunt noord de kleur die zuid belooft; dat impliceert 

gewone openingskracht. Met 16-17 punten mag openaar springen/inviteren 
voor de manche. Noord belooft in deze drie biedseries dus GEEN extra kracht. 
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ACC 80 

 

Je speelt, desnoods alleen tijdens deze oefening, het negatief doublet! 
 

Welke zuidelijke rebids zijn correct? 
 

1. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   3 2 

 1  doublet pas  2!!   B 8 7 6 

          A H 5 4 3 

          A B 

 

2. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   H V 5 4 

 1  doublet pas  1!!   2 

 A V B 2 

 A H 9 8 

 

3. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   H V 9 8 

 1  1  pas  1!!   7 6 

 A V 2 

 V 9 8 7 

 

a. Volgens mij zijn drie zuidelijke rebids correct. 

b.  Ik zie maar twee correcte rebids. 
c.  Ik zie slechts één correct rebid. 

d.  Helaas pindakaas, alle rebids kloppen van geen kant. 
 

 
Uiteraard geef ik een overpeinzing… 
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ACC 80 Overpeinzing 

 

Je speelt, desnoods alleen tijdens deze oefening, het negatief doublet! 
 

Welke zuidelijke rebids zijn correct? 
 

1. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   3 2 

 1  doublet pas  2!!   B 8 7 6 

          A H 5 4 3 

          A B 

 

2. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
       1   H V 5 4 

 1  doublet pas  1!!   2 

 A V B 2 

 A H 9 8 

 
3. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   H V 9 8 

 1  1  pas  1!!   7 6 

 A V 2 

 V 9 8 7 

 
a. Volgens mij zijn drie zuidelijke rebids correct. 

b.  Ik zie maar twee correcte rebids. 
c.  Ik zie slechts één correct rebid. 

d.  Helaas pindakaas, alle rebids kloppen van geen kant. 

 

Eigenlijk valt er niet veel te overpeinzen. Wat doen we hier? Want je moet in 

je tweede bieding ‘alleen maar’ reageren alsof je partner gewoon de kleur 
bood die hij belooft. 

 
En welke kleur beloofde hij met zijn bijbod? 

o In biedserie 1 minstens een 4-kaart harten (met minstens 6 punten). 
 

o In biedserie 2 precies een 4-kaart schoppen (met minstens 6 punten); 
met meer schoppen had hij immers 1 geboden. 

 
o In biedserie 3 géén 4+ in harten én schoppen, want dan had hij een 

doublet gegeven. Met 1 ontkent hij dus een 4+kaart in schoppen. 

 

Tot zover deze korte overpeinzing… 
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ACC 80 de juiste acties 

Welke zuidelijke rebids zijn correct? 

 
1. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   3 2 

 1  doublet pas  2!!   B 8 7 6 

          A H 5 4 3 

          A B 

 
2. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   H V 5 4 

 1  doublet pas  1!!   2 

 A V B 2 

 A H 9 8 

 
3. West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

       1   H V 9 8 

 1  1  pas  1!!   7 6 

 A V 2 

 V 9 8 7 

 

a. Volgens mij zijn drie zuidelijke rebids correct.   = 0 punten 
b.  Ik zie maar twee correcte rebids.     = 3 punten 

c.  Ik zie slechts één correct rebid.     = 7 punten 
d.  Helaas pindakaas, alle rebids kloppen van geen kant.  = 10 punten 

 
Inderdaad kloppen de drie rebids van geen kant.  

 
 Bieding 1: Noord belooft 6+ met een 4+harten; het juiste rebid is 2. 

 

 Bieding 2: Noord belooft 6+ met precies een 4-kaart schoppen. Met jouw  
19 punten weet je dan genoeg: er is een 4-4-fit in schoppen én 

voldoende kracht voor de manche; het juiste rebid is 4.   

 

Bieding 3: Deze is pikanter. Met 1 ontkent noord een 4-krt schoppen.  

Dan heeft het geen zin om jouw schoppenkwartet te bieden. Het 

1-rebid heeft zelfs een nadeel: daarmee geef je informatie 

waarmee je alleen je tegenstanders blij kunt maken. Het juiste 

rebid is daarom 1SA. Ook als je niet uitsluit dat partner met een 
5-kaart harten en een 4-kaart schoppen toch liever 1 biedt dan 

(negatief) doubleert, wint 1SA het vanwege je AV.  

Als noord wél had gedoubleerd, en daarmee in de beide hoge 

kleuren minstens een 4-kaart beloofd, bied je wél 1! 

 

Speel je nog geen negatief doublet? Dan adviseer ik je om dat instrument snel in 
te voeren. Niet alleen omdat het een bijzonder handig hulpmiddel is, maar ook 

omdat je meeste tegenstanders dat toepassen. Je zult in ieder geval moeten weten 
wat zij met hun biedingen vertellen. Het mes snijdt dus aan twee kanten!
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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 

 

Geen alert/uitleg 

Graag zou ik je mening willen over onderstaande zaak. 
 
Spelverdeling en bieding 

 

 
 

Toelichting op het bieden: 2  wordt niet gealerteerd door West en Oost  
(= gelegenheidspartner) gaat uit van echte klaveren. 

Na de afsluitende pas verzuimt West om voor de uitkomst te melden dat 2  

Als Landy bedoeld was. 

 

4 X wordt met een overslag gemaakt. 
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Na afloop gaan noord/zuid in protest en willen een arbitrale score vanwege 

het niet alerteren en het geen uitleg geven. 
 

 
 

Mijn vraag/vragen: 
 

De dienstdoende WL laat de score staan en stelt dat West op geen enkele 
wijze gebruik heeft gemaakt van de ongeoorloofde inlichting die hij kreeg van 

Oost. 
 

Hij stak zijn kop zelf in de strop door eigenmachtig 4  te bieden. 

 

Mag West weglopen naar 4  ? En heeft de WL juist gehandeld? 

 

Er is 4x 1SA gespeeld door Noord en 2x 4 +1 door west. 

 
Rob: 

Als je duidelijk hebt verteld dat je minstens een 4-kaart hebt in de twee 

hoge kleuren, en partner geeft dan toch twee keer aan dat hij liever 
klaveren speelt, dan ga je toch niet – met nota bene Vx mee in zijn 

kleur – harten bieden. 
Een redoublet ligt dan meer voor de hand! 

 
Siger: 

Dat West geen ongeoorloofde informatie ontvangt, is pertinent onjuist.  
Oost alerteert niet en daarom weet west dat oost hem niet heeft 

begrepen.  
West moet bieden alsof oost hem helemaal correct heeft begrepen. Oost 

geeft duidelijk aan dat hij klaveren wil spelen. “Pas” is een redelijk 
alternatief, hoewel redoublet ook zou kunnen. 4 komt er bij mij niet 

door.  
Of 4 down gaat? Tja, noord komt uit met A en speelt (als hij een 

redelijk tot goed niveau heeft) direct klaveren na. Als oost klaveren 
naspeelt, gaat 4 één down. Als oost schoppen naspeelt in slag 3, komt 

noord met A aan slag en speelt nogmaals troef. Later telkens ruiten 

spelen en oost verliest de controle over het spel en gaat drie down 

(Oost maakt vier klaverslagen, 1 hartenslag en 2 schoppenslagen). 

 
Dat zou voor mij de uitslag zijn: 4x-3. Dat redoublet maakt 

waarschijnlijk niets meer uit, want NZ kunnen geen manche maken.   
 

 
 

 
   

 
  

 


