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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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Vraag ACC 94 

 

 A 10 

 H 4 3 2 

 A H V 

 B 4 3 2 

  
 H V B 9 8 7 West  Noord Oost  Zuid 

 -     1SA  2  4 

 B 10 9 8  pas  pas  pas 

 V 7 6    

 

West komt uit met V, dummy H, oost A. Je troeft die slag af met 7. 

 

De tweede slag speel je 8 naar A.  

Oost bekent niet, hij speelt een harten bij. West begon dus met 

alle (vijf) ontbrekende schoppen. 
 

Hoe ga je met dit nieuwtje om? 
 

a. Ik speel nog vier keer troef. 

b. De 3e slag troef ik een harten, dan 9 naar 10 en troef ik nog een harten. 

c. De 3e slag speel ik ruiten. 

d. De 3e slag speel ik 2 naar V. 
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Vraag ACC 94 Overpeinzing 

 

 A 10 

 H 4 3 2 

 A H V 

 B 4 3 2 

  
 H V B 9 8 7 West  Noord Oost  Zuid 

 -     1SA  2  4 

 B 10 9 8  pas  pas  pas 

 V 7 6    

 

West komt uit met V, dummy H, oost A. Je troeft die slag af met 7. 

 

De tweede slag speel je 8 naar A.  

Oost bekent niet, hij speelt een harten bij. West begon dus met 

alle (vijf) ontbrekende schoppen. 

 
Hoe ga je met dit nieuwtje om? 

 
a. Ik speel nog vier keer troef. 

b. De 3e slag troef ik een harten, dan 9 naar 10 en troef ik nog een harten. 

c. De 3e slag speel ik ruiten. 

d. De 3e slag speel ik 2 naar V. 

 

Je speelt een troefcontract; heb je je dreigende verliezers al boven water? 
 

Zoekend vanuit de zuidhand, de hand met de meeste troefkaarten, tel je drie 

verliezers in klaveren. In de andere drie kleuren ben je de baas.  
 

Na je eerste vlootschouw lijkt er geen vuiltje aan de lucht: na drie of vier 
keer troefspelen, en daarna dummy’s ‘grote drie’ in ruiten heb je in de hand 

nog een of twee troeven waarmee je je vierde ruitenslag kunt bereiken. 
Samen met de zes schoppenslagen is je contract ‘dicht’.  

 
Maar na de tweede slag is het beeld volstrekt anders: na jouw aftroever 

van de eerste slag heeft west evenveel (vijf) troeven als jouw zuidhand. 
Wanneer je die allemaal ophaalt, mogen OW pas weer aan slag komen als jij 

je tien slagen binnen hebt.  
 

Degenen die nog geen idee hebben hoe zij deze ongelukkige troefverdeling 
kunnen pareren, geef ik nog één hintje: dit spel past uitstekend in het thema 

van de vorige ACC…  
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Vraag ACC 94 De aanpak 

 

 A 10 

 H 4 3 2 

 A H V 

 B 4 3 2 

 
 H V B 9 8 7 West  Noord Oost  Zuid 

 -     1SA  2  4 

 B 10 9 8  pas  pas  pas 

 V 7 6    

 

West komt uit met V, dummy H, oost A. Je troeft die slag af met 7. 

 

De tweede slag speel je 8 naar A.  

Oost bekent niet, hij speelt een harten bij. West begon dus met 

alle (vijf) ontbrekende schoppen. 
 

Hoe ga je met dit ‘nieuwtje’ om? 

a. Ik speel nog vier keer troef.     = 10 punten 
b. De 3e slag troef ik een harten, dan 9 naar 10 en troef ik nog een harten. 

          = 3 punten 
c. De 3e slag speel ik ruiten.      = 3 punten 

d. De 3e slag speel ik 2 naar A, dan 6 naar V.  = 3 punten 

 

 
Speel na A 10, neem die over met zuids H en haal alle (vijf) troeven van 

west op (speelwijze a). Dummy kan de drie laatste schoppenslagen niet 
bekennen. Laat hem in die drie slagen zijn drie hoge ruiten opruimen!  

 

Na de laatste schoppenslag heb jij geen schoppen meer, maar die van west 
zijn ook op. 

Je vier ruiten in de hand zijn nu het hoogst. AHV liet je immers in de vorige 

drie slagen al vertrekken. Met de eerste zes schoppenslagen en dit 

ruitenkwartet stel je je 4-contract veilig. 

 

Het gevaar van niet alle troeven ophalen (speelwijze b, c en d), is dat west 
een troefslag maakt. En dan ga je zeer waarschijnlijk – en geheel onnodig – 

de bietenbrug op. 
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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 

  

Biedvraag 
 

Graag bekom ik uw advies omtrent de bieding van spel 3 gespeeld op een 
clubavond. 

 B 3 2                        Zuid gever / OW kwetsbaar 

 V 4 

 A V 8 6 4 

 7 6 3 

 A 10 8      V 

 A H 10 3      9 8 6 5 2 

 H 9       B 7 3 2 

 A B 10 5      9 8 4 

 H 9 7 6 5 4 

 B 7 

 10 5 

 H V 2 

(ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

      pas 
1  1  pas  1 

1SA  pas  pas  pas 
 

Mijn partner oost, die min of meer besefte dat ik 18-19 punten had, zei dat 
hij te zwak was om nog te bieden na mijn 1SA, vooral omdat wij kwetsbaar 

waren. 
 

Gesprek nadien tussen pot en pint : 
 Ik: partner, jij moet Jacoby bieden (2), ik 2 en jij PAS. 

 Andere bridger: nee, na 1 van zuid moet jij dubbelen omdat je geen 

goede ruitenstop hebt. Partner biedt dan 1 en jij vervolgens 2 

waarmee je ook 18-19 punten belooft.  
 Andere bridger: Reverse bieden. Mijn reactie daarop: kan ik niet 

bieden, want dan beloof ik een vijf kaart klaveren (en die heb ik niet). 
 Nog iemand anders: met uw kaart open ik 2SA, opps passen, partner 

3 waarna ik 3 en partner 4 biedt. 

En inderdaad: 4 tafels hebben een 4-contract gespeeld, wat een topper was.  

Mijn vraag: Welke bieding(en) is/zijn de juiste? 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Rob 

Omdat tegenstanders gemakkelijk kunnen meebieden na een 1-

opening gaat mijn voorkeur uit naar de 2SA-opening. Je hebt 19 
prachtige punten met daarbij ook nog eens drie tienen. Groot voordeel 

van deze opwaardering is dat jij vrijwel zeker de leider wordt. Stel dat 
oost een paar puntjes meer heeft en als eerste harten biedt, dan ligt 

meteen je ruitenheer op het hakblok.  
 

De eerste ‘andere bridger’ had waarschijnlijk al een pintje achterover 
geslagen, want na zuids 1 doubleren om je partner 1 te laten 

bieden… 
 

Op zich zou je na jouw 1/1SA-combi kunnen afspreken dat je daarop 

Stayman en Jacoby speelt. Maar dat moet dan wel vooraf worden 

afgesproken . 

 
Overigens is de kans dat 4 strandt groter dan dat je het maakt. De 

kans dat vier ontbrekende kaarten 3-1 zitten, is immers groter dan 2-2. 
 

2, 1 of passen? 
 

Gisteravond opende ik 2 (zwakke twee) met de volgende hand:

 
 V 10 9 7 6 

 H B 9 6 5 3 

 7 

 B 

 

Mijn partner, met 16 punten en een 2-kaart harten, besloot helaas te passen.  
 

Ik maakte 2+3 en kreeg het verwijt dat ik nooit met deze kaart met een 

zwakke 2 had mogen openen. Dit omdat ik in de twee hoge kleuren een lange 
kaart had.  

Ik ben me van geen kwaad bewust en was natuurlijk van mening dat zij nooit 
had mogen passen.  

 
Graag hoor ik van jullie of je inderdaad anders met je kaart om moet gaan als 

je lang bent in de twee hoge kleuren. 

 

Rob: 
Ik moet eerlijk toegeven dat ik jouw probleem - wel of niet met 2 

openen - veel lastiger vindt dan het kennelijke dilemma van je partner: 

wel of niet passen! Want als jij met 2 ook 10 punten kan hebben, 

onderneem je als partner toch in ieder geval een manchepoging. 

 
Jij hebt het een stuk lastiger. Passen is een optie. Als dan een van de 

tegenstanders schoppen biedt, weet je dat die kleur afvalt  en kun je 
in je volgende beurt je harten bieden.  
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Nadeel van de 2-opening is dat partner zijn 3- of 4-kaart schoppen 

niet zal bieden en dat daarmee een mooi schoppencontract wordt 

gemist. 

 
En met 1-openen? Volgens de Regel van 20 (de som van je 

honneurpunten en het aantal kaarten in je twee langste kleuren) kom je 
2 punten te kort.  

 
Ik vind het lastig genoeg om het oordeel van Bep & Anton te vragen. 

Mijn voorkeur op dit moment is begonnen met een pas. 
 

Bep & Anton: 
Met V109xx in schoppen openen wij geen 2. Maar je zou de V109xx in 

klaveren of ruiten kunnen hebben. 
De hand van partner is niet gegeven. Daar kunnen we dus niet veel 

over zeggen. Maar met 16 punten en een tweekaart harten lijkt passen 
wel een beetje pessimistisch. 

 
Biedhulp gevraagd 

Graag je hulp wat te bieden. Ik zit noord. 

 5 

 A H 2 

 A V 5 

 H V B 7 5 3 

 V B 10 9 6 2     H 7 4 3 

 10 6 4      V B 9 3 

 H 8 3      2 

 9       10 8 6 4  

 A 8 

 8 7 5 

 B 10 9 7 6 4 

 A 2 

  (ik) 
West  Noord Oost  Zuid 

  1  pas  1 

pas  ??  

 
Ik wist in mijn tweede beurt niet goed wat te bieden. Gezien de kracht 

overwoog ik 2SA, maar dat durfde ik niet vanwege mijn singleton schoppen. 

Als mogelijk eindbod dacht ik aan de manche in klaver of ruiten, maar dan 
speel je liever sans als dat kan.  

Ik smokkelde door 2 te bieden, in de hoop dat mijn partner schoppen zou 

antwoorden. 

Wat zijn de vereisten voor een 2SA herbieding? Moet je afgezien van 18-19 
punten ook een (bijna) SA-verdeling hebben?? 
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Rob: 

Ik vind je 2-improvisatie niet gek. Daarmee dwing je je partner in 

ieder geval meer te vertellen over zijn verdeling. En inderdaad heel 
prettig als hij dan 2 biedt, of 2/3SA. Met de gegeven hand zal hij zeer 

waarschijnlijk voor 3SA kiezen, en dat gaat goed. 
 

Lastiger is het als je partner je hartenkleur verhoogt. 
 

Het 2SA-rebid belooft een semi-SA-verdeling; dus geen renonce of 
singleton. Dat betekent dat, als je 3 zou veranderen in 3, je wél 2SA 

zou mogen bieden. Maar ook dán kan een schoppendekking van partner 
noodzakelijk zijn. Ik zeg kán, omdat tegenspelers niet altijd meteen bij 

de uitkomst het eventuele lek al weten te vinden. 
 

Alternatief is dat je opent met 2… 

 

 
Bep & Anton: 

Wij vinden 2 een prima herbieding - zelfs het enige mogelijke bod. 

2SA zouden we zeker niet herbieden met een kleine singleton schoppen 

en een hand die zoveel speelkracht heeft. 

 
Het 2-bod maakt de bieding mancheforcing. Hoewel zuid een dekking 

heeft in schoppen, zouden wij liever de zeskaart ruiten herbieden. 
Daarna heeft noord wel een erg mooie hand. Met 4 de ruitenfit 

aangeven, zuid 4 (cuebid) en dan met noord 4SA of 5 (cue) bieden. 

Ook als noord geen 4SA maar 5 biedt, moet zuid zich realiseren dat hij 

een goede hand voor slem heeft, want noord schijnt kort te zijn in 
schoppen. 6 is een uitstekend contract dat er, omdat H goed zit, 

zelfs met een overslag in zit. 
 

 
 

 
 

 

 
 


