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  Anti Corona Competitie Nr. 88        vrijdag 23 oktober ’20 

 

Bridge, voor een biedsysteem dat staat als een huis!  Spanje (Ronda in Andalusië)  
Foto van Siger Seinen, november 2019 

 

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

Zie 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 alles te maken heeft met de coronabeperkingen. 
 

Het ontvangen van deze vraagstukken is absoluut gratis.  
Wil je desondanks toch graag iets storten in de Bridgepot, 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 dit nummer leggen we – op verzoek van een zeer gewaardeerde lezer – een bron 

van veel biedmisverstanden op het werkblad. 

 
ACC-vraag 88 

 
1 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet pas  1   B 9 8 7 

pas  2  pas  ??   3 2 

 9 8 7 

 A V 6 5 

 
2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  1  pas  ??   H V 9 8 

 V 3 2 

 H 7 6 

 V B 2 

 
3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet pas  ??   H B 2 

 A V 

 B 10 7 3 2 

 V 10 9 

 
4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

      1  ??   A H 10 9 7 3 

 B 

 H V 9 

 A B 4 

 

5 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
     1  doublet  A H 3 2 

 Pas  Stop 2 pas  ??   H V 5 4 

 B 3 2 

 9 8 

 

Stel jouw vijf biedingen vast en… laat je vaste bridgepartner dat ook doen. 
Het is immers veel belangrijker dat je met je partner op dezelfde lijn zit dan 

met mij! 
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ACC-vraag 88 Overpeinzingen 

 

1 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  1   B 9 8 7 

pas  2  pas  ??   3 2 

  9 8 7 

  A V 6 5 

Je tweede bieding hangt volledig af van de kracht die jouw partner belooft 

met zijn combinatie van doublet en 2.  

 

2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  1  pas  ??   H V 9 8 

  V 3 2 

  H 7 6 

  V B 2 

Als je weet hoeveel punten partner noord minimaal en maximaal kan hebben, 
weet je ook wat je het beste kunt bieden. 

 

3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  ??   H B 2 

  A V 

  B 10 7 3 2 

  V 10 9 

Gouden regel na partners doublet: bied met voldoende kracht voor de 

manche de manche uit als je weet welke manche dat moet zijn.   

 

4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     1  ??   A H 10 9 7 3 

  B 

  H V 9 

  A B 4 

Dilemma: doublet of 1? 

 

5 West  Noord Oost  Zuid       Jouw zuidhand 

     1  doublet  A H 3 2 

 pas  Stop 2 pas  ??   H V 5 4 

 B 3 2 

 9 8 

Nu is het zaak om te weten hoeveel kracht partner noord belooft met zijn 
sprongbod. 

 
 

Nogmaals:  

Leg jouw antwoorden in ieder geval naast die van je bridgepartner! Die 
moeten volstrekt gelijk zijn. Dan volgt een hele tijd niets, en dan pas 

het nut van mijn biedingen… 
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ACC-vraag 88 Mijn biedingen 

1 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  doublet pas  1   B 9 8 7 

pas  2  pas  ??   3 2 

  9 8 7 

  A V 6 5 

Partners doublet/2-combinatie belooft 17-19 (of 16 hele mooie) punten. Dus 

is jouw juiste (re)actie: 3. Noteer 2 punten voor 3; 1 punt voor 4. 

 

2 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  1  pas  ??   H V 9 8 

  V 3 2 

  H 7 6 

  V B 2 

Partner noord belooft 7-17 punten. Als partner minimaal is, kan 3 al aan de 

te ruime kant zijn. De mooiste afspraak is om met troefsteun en 10+punten 
de kleur van de tegenpartij te verhogen: 2! Met minimale kracht (12-13) 

biedt noord dan 2. Met 15+ 4 en met enige twijfel: 3. Noteer 2 punten 

voor 2, én voor 3 als het 2-instrument nog niet in je biedtas zat… 

 

3 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  ??   H B 2 

  A V 

  B 10 7 3 2 

  V 10 9 

Bied 3SA! 2x openingskracht is een manche. Voordeel is dat jij de leider bent 

zodat je met je hartenvork mooi in de achterhand zit. 3SA is goed voor 2 ptn. 
   

4 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

     1  ??   A H 10 9 7 3 

  B 

  H V 9 

  A B 4 

Doublet! Als noord vervolgens een bod doet dat nul punten niet uitsluit, bied 
je zo laag mogelijk je schoppenkleur. En als partner na een pas van west 1 

biedt? Dan bied je in alle rust 2. Want ook dán kan noord zéér zwak zijn. 

Noteer 2 punten voor doublet. 

 

5 West  Noord Oost  Zuid       Jouw zuidhand 
     1  doublet  A H 3 2 

 pas  Stop 2 pas  ??   H V 5 4 

 B 3 2 

 9 8 

Met zijn sprong belooft noord 9-11 punten. Noteer 2 punten voorpas.  

Je puntentotaal is je rapportcijfer. Met méér dan 11 punten moet noord een 
sterker bod verzinnen. Zoals een bod in de kleur van de tegenpartij. 

 

Je puntentotaal is je rapportcijfer! 
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Lezers Mailen 

Alle vragen waarop 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 

  

Wat na partners volgbod? 
 

We worstelen met een biedvraag. Zou je ons willen helpen? 

De bieding gaat als volgt: 
 

Zuid gever, OW kwetsbaar 
Westhand  Zuid  West  Noord Oost  Oosthand 

 B 9 8 6  pas  pas  1  1   10 

 10 3  pas  ???       H 7 5 4 2 

 A V 9           H 10 2 

 V B 8 6           A H 9 4 

 

We hebben de afspraak dat een volgbod gelimiteerd is tot 15(16) punten. 
Om te beginnen: is dat een goede afspraak? Wat is gebruikelijk? 

 
De 2e vraag is: wat kan west het beste doen?  

Is bij 1SA de voorwaarde dat je dan wel een stop moet hebben in de 
openingskleur van de tegenpartij? 

Volgens Deep Finesse zijn de volgende biedingen haalbaar in OW: 
2SA, 3(harten zitten bij NZ 3-3) en 5 

 
Rob: 

Deze vraag sluit mooi aan op het onderwerp van deze ACC. 

 
De maximumkracht van het volgbod mag je op 16 punten leggen. 

Met 17-19 begin je met een doublet en bied je na partners pas (of een 
ander niet kracht tonend bod) jouw kleur. Dat ‘beestje’ heeft ook een 

naam: ‘big double’. 
 

Oost belooft dus 7-16 punten. Daarom is voorzichtigheid geboden. Zelfs 
als west 10-11 punten meeneemt, kunnen OW nog de minderheid aan 

punten hebben.  
Met 1SA belooft west opvang in de kleur van de tegenpartij en 9-11 

punten. Met 15-16 punten kan oost 3SA bieden en met 12-13 passen. 
Bij twijfel, met 14 punten, biedt oost 2SA. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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De kracht van verdeling taboe? 
 

Ik heb drie vragen, waar we tegenaan liepen bij ons bezoek aan onze 

allereerste bridgeclub. 
 

Mijn partner opende de bieding met slechts 11 punten in handen, maar ze 
had een 5- en een 4-kaart, zodat ze met ‘de regel van 20’ voldoende punten 

had voor een openingsbod. 
 

Na afloop van dit spel, dat wij wonnen, vroeg een van de tegenstandsters 
hoeveel punten mijn partner had.  

 

Op haar antwoord ‘11 punten, met een 5- en een 4-kaart’, zei de 
tegenstandster dat deze opening niet was toegestaan. Ze ging het vervolgens 

navragen bij de wedstrijdleider. Deze bevestigde dat op deze club de ‘regel 
van 20’ niet mag worden toegepast, omdat deze niet goed bekend is bij de 

leden. Dat was tijdens de jaarvergadering besloten.  
 

Iemand anders zei dat we die regel wel mogen toepassen als de partner van 
de openaar dit alerteert. Dat lijkt mij onmogelijk, want de partner weet 

helemaal niet wanneer openaar met minder dan 12 punten opent. 
 

1. Kan de club dit zo bepalen? Zijn wij niet vrij om met minder dan 12 
punten te openen?  

 
2. Verder werd gezegd dat we de Muiderbergregel wél mogen toepassen, 

maar die kennen wij niet. 

 
3. Mag een tegenstander aan ons vragen of wij signaleren (aan of af) 

tijdens het spelen? Moeten wij daarop antwoorden? 

 
Rob: 

Antwoord 1 
Tja … We leven in een vrij land. Als club kun je met elkaar van alles 

afspreken. Bijvoorbeeld, dat met ingang van het nieuwe jaar het spel 
wordt gespeeld met 32 kaarten, en dat troeven verplicht is als je niet 

kunt bekennen. Je kunt de club dan alleen geen bridgeclub meer 
noemen, omdat je anders mensen aantrekt die een heel ander spel 

verwachten. 
 

Bridgers willen zoveel mogelijk slagen maken. En slagen kun je maken 
met honneurs én met lage kaarten als die vrij zijn. Kijk even mee: 
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 Hand A    Hand B 

 A H 7 6 5 4 3  H B 4 

 A 2 V 5 4 2 

 3 2 H B 9 

 3 2  H 8 4 

 

Hand A heeft slechts 11 punten, maar met de ontbrekende zes 
schoppen gelijk verdeeld is deze hand goed voor liefst acht speelslagen. 

Ook met nul punten bij partner. Een hand dus die veel te sterk is voor 
een preëmptieve opening. Maar openen met 1 is tegen de wens van 

de Algemene Vergadering, waardoor je op die club verplicht zou moeten 
passen. 

 
Hand B telt 13 punten, maar biedt geen enkele garantie op een slag.  

Ik kan mij voorstellen dat er spelers zijn die met deze hand liever 
passen in hun eerste beurt. En ik vrees dat als een speler met deze 

hand past in zijn eerste beurt, en de tegenstanders down speelt, dan 
eveneens op het matje wordt geroepen omdat op deze club met 13 

punten moet worden geopend. 
 

Ik vermoed dat deze club nieuwe bridgers graag zoveel mogelijk 

beschermt en daarom alles wat vreemd oogt verbiedt. Ik vrees echter 
dat de liefde en daardoor de omhelzing te stevig is, waardoor de 

jonggeborenen gemakkelijk worden doodgeknuffeld.   
 

Nu kun je als aspirant-lid wel roepen dat het verbieden van de Regel 
van 20 onzin is, maar dat heeft geen enkele zin. Als nieuw lid en net 

begonnen bridger kun je immers (helaas) niet een democratisch 
genomen besluit opblazen. 

 
Mijn advies is daarom: speel het spel mee! 

Alerteer elke 1-opening in een kleur van je partner, en geef als uitleg: 
‘Zegt weinig over het aantal honneurpunten; wij tellen ook punten voor 

onze langste twee kleuren.’ Bewust zeg je niet ‘Regel van 20’, want dan 
word je scheel aangekeken omdat dat hulpmiddel nog onbekend is op 

die club en (daardoor) verboden… 

Wil je dit spel helemaal niet meespelen, en is er een club in je omgeving 
waar je wél volgens standaardregels mag bieden, stap dan over. 

 
Antwoord 2 

De ‘Muiderbergregel’ mag wél… De strekking daarvan is mij niet 
duidelijk.  

Een Muiderbergopening is een 2/-opening; die belooft 6-10 punten 

met een 5-kaart in de openingskleur en minstens een 4-kaart in een 

onbekende lage kleur. We hebben het hier echter over een 1-opening in 
een kleur. Wordt bedoeld dat je met de kracht en verdeling van de 

Muiderberg 1 in een kleur moet/mag openen? Dat zou betekenen dat de 
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totale waarde van honneurpunten en lengte zelfs ónder de Regel van 20 
mag liggen. 

 

Antwoord 3 
Bridge wordt met open vizier gespeeld. Geheime afspraken zijn niet 

toegestaan. Dat geldt ook voor signalen tijdens het tegenspel. Als een 
bijgespeelde hoge kaart aanmoedigend is, heeft de leider er recht op 

om dat te weten. 
 

Om die reden is het goed om niet in alle gevallen te signaleren. De 
vijand kijkt immers mee. Vooral als je denkt dat de leider meer aan 

jouw signaal heeft dan je partner, kun je beter een verkeerd signaal 
geven. Vooral minder ervaren spelers hebben daar vaak succes mee, 

omdat van hen wordt verwacht dat ze braaf doen wat hen op de 
beginnerscursus is geleerd . Mooi niet dus: Misleiden die hap! 

 

Hopelijk is op jullie nieuwe club misleidend signaleren (nog) niet in de 
ban gedaan… Je mag jullie vragen met mijn antwoorden (dit volledige 

bestand) aan de betreffende wedstrijdleider voorleggen; dat voorkomt 
een ingewikkelde dialoog met een groot risico op misverstanden. Jullie 

mogen de WL daarbij uitnodigen zijn reactie op mijn antwoorden naar 
mij te mailen. Dan leren we daar met z’n allen van. 

 
Geheime nieuwe bondsregel? 
 

Vanmiddag gebridged. Gezellig… Als noord vroeg ik aan oost, nadat ze de 

Bridgemate had gecontroleerd en het percentage had genoemd, wat de 
anderen eerder hadden gespeeld. 

      Ze zei daarop redelijk geïrriteerd dat zij dat niet hoefde te zeggen en dat 
ik dat als noord moest doen. 

      Na mijn verbaasde blik voegde ze daaraan toe dat dit een nieuwe regel 
van de bond was en dat ik het maar beter moest bijhouden. 

Ik liet dat verder zoals het was, maar ik hoor graag van jou of ze gelijk heeft. 

 

Rob: 

Elk voordeel ‘hept sijn nadeel’. Vaak hebben mensen die snel geïrriteerd 
reageren een stem die je liever niet te lang hoort… 

 
En mijn wedervraag aan oost zou zijn: ‘In welk bulletin staat dat? En 

staat in datzelfde bulletin misschien ook dat spelregelartikel 74A2 is 
vervallen?’ 

 
Als artikel 74A2 niet meer zou gelden, heeft dat wel één voordeel: dan 

mag je mijn eerste alinea hardop zeggen . 
Artikel 74A2 

Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige 

handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen 
veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel 

zou kunnen verstoren. 

 


