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  Anti Corona Competitie Nr. 97                 donderdag 19 november ’20 

 

 

Bridge 
 

Deze brug ligt in het 

natuurgebied het Speelse 

Veld. Een mooi aangelegd 

natuurgebied met slootjes 

en kleine vijvertjes in het 

Land van Maas en Waal, 

vlakbij de Alexanderbrug. 

Een fijne uitlaatplek voor 

mijn hond en mij…  

 

Hij is wel niet zo 

indrukwekkend en mooi als 

de meeste van jouw 

bruggen, maar het is een  

‘beginners bridge’ zullen 

we maar zeggen, dat ben 

ik ook. 😉 

 

Groetjes  

Marian van Leeuwen 

 
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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Ik bood Marian aan om als tegenprestatie van haar mooie brugfoto het onderwerp 

van dit ACC vraagstuk vast te stellen. 
 

 
 

Marians heldere antwoord: 

Waar ik wel eens tegenaan loop bij het bridgen is als ik een mooi hand heb 

van 18-19 punten zonder 5-kaart hoog. 
Hoe kan ik dan mijn partner duidelijk maken dat we er misschien samen wel 

iets moois uit kunnen slepen? 
Ik gebruik altijd het spiekbriefje van Start met Bridge van de BridgeBond, 

maar 18-19 punten valt tussen wal en schip… 
 

En daarmee is de absolute toon gezet van deze ACC! 
 

Vraag ACC 97: wat zijn jouw vijf rebids? 

 
A Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H B 3  1  pas  pas  1 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

 
B Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H B 3  1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

 

C Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B   1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H B 6 4  

 A 9 

 

D Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3 2  1  pas  1SA  pas 

 A V B 5  ?? 

 A H B 9 

 4 

 

E Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3 2  1  1  doublet pas 

 A V B 5  ?? 

 4 

 A H B 9 
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Vraag ACC 97: wat zijn jouw vijf rebids?  De overpeinzing: 

 

A Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3  1  pas  pas  1 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

 

B Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3  1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

 

C Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B   1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H B 6 4  

 A 9 

 

D Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H B 3 2  1  pas  1SA  pas 

 A V B 5  ?? 

 A H B 9 

 2 

 
E Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H B 3 2  1  1  doublet pas 

 A V B 5  ?? 

 4 

 A H B 9 

 
Met 18-19 punten heb je maar weinig kracht van partner nodig voor een 

kansrijk manchecontract. Een passende partner (bieding A) belooft 0-5 
punten - dan is voorzichtigheid op z’n plaats.  

 

In de andere vier biedingen belooft partner oost minstens 6 punten. Dan is de 
kans klein dat een laag contract meer zal opleveren dan een manche. 

 
West heeft in dat geval twee taken:  

 Partner duidelijk maken dat je uit bent op minstens een manchecontract. 
 De beste speelsoort (troefkleur) of SA boven water krijgen. 

 
Wests rebid moet in de eerste plaats zoveel kracht uitstralen dat oost ook 

met minimale ‘bijbodkracht’ niet past. 
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Vraag ACC 97: mijn vijf rebids 

 

A Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3  1  pas  pas  1 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

Bied 1SA! Tegenover een passende partner belooft dat 18-19 punten; met 

15-17 had je immers in je eerste beurt 1SA geopend. Tegenover een partner 

met mogelijk nul punten draait 2SA gemakkelijk op een ramp uit. 
 

B Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3  1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H 5 4 

 A B 

Bied 2SA! Tegenover een partner die minstens 6 punten belooft staat een 

manchecontract vrijwel vast. Als je geen duidelijke afspraken hebt over hoe 

het daarna verder moet, is mijn advies: biedt verder zoals je zou doen na 
jullie 2SA-opening, dus met Stayman, Puppet, Jacoby en alles wat jullie 

verder in huis hebben. Dan kan het niet misgaan. 
 

C Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B   1  pas  1  pas 

 V B 6 5  ?? 

 A H B 6 4  

 A 9 

Bied 2! Daarmee beloof je minstens 16 punten, omdat je een nieuwe kleur 

op 2-hoogte biedt die hoger is dan jouw openingskleur (we noemen dit een 

reversebod). Met dezelfde verdeling en mínder kracht ben je te zwak om 2 

bieden en moet je genoegen nemen met het rebid van 2SA. 

Met deze hand zou je ook sterk genoeg zijn voor het rebid van 2SA. 
Dan moet je wel de afspraak hebben dat partner daarop Stayman/Puppet kan 

loslaten. Als oost een 5-kaart schoppen heeft en een 4-kaart harten, wordt de 
hartenfit evengoed gevonden.  

Is er (nog) geen duidelijkheid over het vervolg na het 2SA-rebid, dan heeft 
het rondeforcing 2-rebid de voorkeur, omdat in een hartencontract de 

sterkste hand de leider is. Dus heb je een grotere kans op een uitkomst in 
een vork.  

 

D Westhand  West  Noord Oost  Zuid 
 H B 3 2  1  pas  1SA  pas 

 A V B 5  ?? 

 A H B 9 

 2 

Bied 3SA! Oost ontkent met 1SA een hoge 4-kaart. Met een 4-kaart ruiten (4-

3-3-3-verdeling kán 1SA beter uitpakken, maar op minstens een 3-kaart 
klaveren mag je toch wel rekenen. Voor 2SA ben je nu te sterk. 
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E Westhand  West  Noord Oost  Zuid 

 H B 3 2  1  1  doublet pas 

 A V B 5  ?? 

 4 

 A H B 9 

Bied 4! Gebruikelijk is dat oosts doublet, na een 1-volgbod, minstens een 

4-kaart harten belooft met minstens 6 punten. Met deze prachtige verdeling 

(singleton ruiten), je kracht (19 punten), de mooie 4-kaart harten én je 
vertrouwen in partners afspeeltechniek, leg je de bal niet bij oost met een 

armoeiig 3-bodje. Volgooien die hap! 

 

Je score: 

Bieding Punten  
A 1SA 3 punten 

B  2SA 3 punten 
C  2/2SA 1 punt 

D  3SA 1 punt 
E  4  2 punten  

 
Je puntentotaal is je rapportcijfer voor je antwoord op deze vraag.  

 

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 

 

Mag het een ietsje (flink) minder zijn? 
 

Als mijn drie tafelgenoten passen, mag ik dan met 4 tot 6 punt openen als ik 

niet kwetsbaar ben? De tegenstanders moeten dan meer punten hebben dan 
wij. 
 

Rob: 

In de vierde hand mág je met wat minder kracht het bal openen. Maar 
als je dat wilt doen met 4-6 punten, moet je dat in ieder geval vooraf 

melden en alerteren. 
Tegelijk vraag ik mij af of dat verstandig is. Hulp is de ‘Regel van 15’: 

Als de som van het aantal honneurpunten + het aantal 
schoppenkaarten minder is dan 15, kun je beter passen… Dan is het 

gevaar te groot is dat je met je opening je tegenstanders in het 
(schoppen)zadel helpt. Dat is heel andere koek dan jouw idee om met 

4-6 punten iets anders te doen dan passen. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Mag ie terug? 
 

Er wordt een hartencontract gespeeld. 

 
Leider zuid laat dummy noord ruiten voorspelen. Voordat tegenspeler oost 

bijspeelt, trekt zuid alvast een kaart uit z’n waaier (waarschijnlijk een 
troefkaart), maar oost troeft kennelijk onverwacht met troefheer. 

 
Leider zuid steekt z’n kaart terug en speelt een kleine klaver bij. 

 
Wat zuid doet, mag volgens mij niet. Maar hoe kan ik daar als oostspeler het 

beste mee omgaan? 

 
Rob: 

Wanneer je vermoedt, of ervan overtuigd bent, dat een tegenspeler iets 
deed wat niet mag, kun je het beste de WL uitnodigen. Die kan met zijn 

kennis voorkomen dat spelers onterecht worden verdacht van een 
overtreding en ervoor zorgen dat er door een overtreding geen schade 

ontstaat.  
 

In deze zaak zal hij vertellen dat, zolang de kaart van de leider met de 

zichtbare beeldzijde de tafel niet (nagenoeg) raakt, die nog niet geldt 
als gespeeld.  

Maar… met het al klaarhouden van de kaart voordat oost een kaart 
bijspeelt, suggereert de leider dat het voor hem niet uitmaakt welke 

kaart oost speelt.  
 

Wanneer de uitgenodigde arbiter vermoedt dat oost door dat vroegtijdig 
klaarhouden is beïnvloed, én is benadeeld, kan hij dat nadeel opheffen. 

 
Mag je echt bieden wat je wilt? 
 

Gisteravond op de club werd door een paar geopend met 2, de zwakke 

twee. Later bleek dat op een zevenkaart te zijn gebeurd. Er worden geen 
systeemkaarten gebruikt (helaas). 

Ik werd daar enigszins door geïrriteerd en dat maakte ik kenbaar. 
 

Daardoor ontstond er ook irritatie bij de openaar en die stapte naar een 
arbiter om verhaal te halen. 

 
Deze en nog een andere arbiter vertelden dat een zwakke twee met een 7-

kaart wél zou mogen. Op mijn vraag waarom met die 7-kaart geen 3 is 

geopend, luidde het antwoord: ‘Ik had maar zes punten.’  

 
Ikzelf vind dat geen goede reden. Een groot aantal spelers op onze club vindt 

dat je moet kunnen bieden wat je wilt.  
 

De arbiter die vond dat het natuurlijk wél kan, wees mij ook op art. 74, maar 

dan m.b.t. de tegenspelers die een opmerking hadden gemaakt. 
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Ik vind dat de ergernis al is ontstaan doordat de bieding niet correct is. Hoe 

leg ik dat als WL en (hoofd)arbiter netjes uit aan mijn collega arbiters? 
En natuurlijk aan de leden? 

 
 Rob: 

Je zou het volgende verhaal kunnen publiceren. Voordragen lijkt er op 
korte termijn niet in te zitten… 

 

Lieve allemaal, 

 
Een groot aantal spelers vindt dat ze mogen bieden wat ze willen.   

Voor hen heb ik een slecht en een goed bericht én een algemene regel. 
 

 Het slechte bericht: je mag NIET altijd bieden wat je wil! 
 Het goede bericht: je mag wel veel afspreken wat je wil! 

 De algemene regel: Een afwijking van een afspraak mag NIET 
zonder risico zijn* (!) én moet voor de partner minstens zo 

verrassend als voor de tegenstanders. 

 
Bridge is te veelzijdig om in absolute biedafspraken te gieten. 

 
 Als een zwakke twee een 6-kaart belooft, mag dat ook een dunne 7-

kaart zijn (maximaal één honneur), of een ijzersterke 5-kaart 
(AHVxx). 

 
 Achter het etiket van Muiderberg mag de openingskleur een 6-kaart 

zijn als daar slechts één plaatje in zit. 
 

Je mag dus van de lengte afwijken, mits daar een duidelijke 
compensatie voor is.  

 
Wil je ook met een sterkere 7-kaart een zwakke twee spelen, dan leg je die 

niet uit als zwakke twee maar als: Zwak met minstens een 6-kaart. 

 
En als je graag ook Muiderberg speelt met twee of meer honneurs in een 

hoge 6-kaart, geef je als uitleg: Minstens 5-kaart + minstens een 4-kaart 
in een onbekende bijkleur. De naam Muiderberg noem je dan niet. 

 
Als je als tegenstander meent dat een uitleg afwijkt van de 

werkelijkheid, is dat geen enkele reden om je hoffelijke houding van je af 
te gooien. Integendeel: je spreekt dan aller hoffelijkst je verbazing uit over 

die afwijking, gevolgd door het uitnodigen van de arbiter met als enig doel 
jouw inzicht in deze techniek te verhogen.   

 
*Afwijking van een afspraak mag niet zonder risico zijn. Anders 

gezegd: een beschermde psych is absoluut verboden! 
 

Voorbeeld van een (verboden) beschermde psych: 
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West  Oost 
2  2SA  2 belooft een zwak spel met lengte harten. 2SA   

3/  pas  belooft een sterk spel, waarop west met klaveren of 

ruiten aangeeft of hij minimaal is of maximaal. 

 
Oost past tot ieders verrassing. Hij blijkt een zeer 

zwak spel te hebben met een 6-6 in de twee lage 
kleuren. 

Door het verplichte 3/-antwoord loopt oost geen 

enkel risico. Zijn 2SA is dus een beschermde psych 

en daarom verboden. 

 


