Bridge Service voor gewone bridgers
,

Nummer 656, 7 april 2016
Redactie:
Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels),
Ad van Gemert, Jan van Die en Frans Schiereck
Rob Stravers (spelregels en eindredactie)
Reeds verschenen nummers
www.bridgeservice.nl

De BridgeVraagbaak van Kees van Gennip
www.bridgevraagbaak.nl

De Bridge Training is gratis!
Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar:
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd
werk! En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer ik
dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de pot
het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van zoveel
mogelijk donateurs.
Ontvangen vraag:
Wat vaak misgaat is de waardering van honneurs in korte kleuren.
Wanneer uitnemen, wanneer liever tegenspelen? Daarbij denk ik ook aan het
al dan niet hebben van plaatjes in de door de buren geboden kleuren…
Rob:
Een mooi onderwerp om een Training aan te wijden. Dat doen we, in dít
nummer! Zet de vier handen in volgorde van aantrekkelijkheid.
A
B
C
D
♠A6543
♠AH765
♠A432
♠ AHVB1098765432
♥HB654
♥HVB87
♥H32
♥♦V6
♦4
♦V432
♦♣H
♣32
♣B76
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A
♠A6543
♥HB654
♦V6
♣H
De handen A en

B
♠AH765
♥HVB87
♦4
♣32
B tellen beide 13

C
D
♠A432
♠ AHVB1098765432
♥H32
♥♦V432
♦♣B76
♣punten, de handen C en D 10.

Louter kijkend naar de punten zouden de handen A en B goed zijn voor een
gedeelde 1e plaats en de handen C en D voor een gedeelde 3e en 4e.
Toch trap ik een open deur in als ik hand D het liefst toebedeeld krijg. Zelfs de
meest voorzichtige speler zal met deze 10 punten zeer waarschijnlijk niet
passen… 7♠ lijkt mij een redelijk veilig openingsbodje.
Hand B komt op de tweede plaats, gevolgd door hand A. Hand B heeft de
voorkeur omdat de plaatjes in de lange kleuren zitten. Grote kans dat de
lagere kaarten in die kleuren óók een slagje meepikken. Merk op dat 4♥ of 4♠
al kansrijk is met slechts ♠V en ♥A bij partner. Dat kun je niet zeggen
tegenover hand A…
Hand C ten slotte heeft dezelfde plaatjes als hand D. Toch is het goed om met
deze hand te passen…
Een inmiddels redelijk bekende grap past uitstekend in dit thema.
West

Noord

Oost
7♠

Zuid
??

Zuidhand
♠♥AHVB
♦ A H V B 10
♣AHVB

Wat bied je met deze zuidhand als je wéét dat oost een speler is waarvan je
weet dat die geen enkel risico neemt: pas, doublet of 7SA?
Het antwoord: 7SA. Oost moet alle schoppenkaarten hebben en west kan dus
niet met schoppen uitkomen! Ook dit spel onderstreept dat de waarde van
jouw kaarten zeer afhangt van de verdeling van de overige kaarten.
Hier hoort een subvraag bij. Jij biedt 7SA en west komt tóch uit met een
schoppenkaart, waarna oost twaalf schoppenslagen incasseert. Welke kaart
moet jij dan vasthouden om in ieder geval de laatste slag te kunnen maken?
Het antwoord op de subvraag: wees het zuinigst op een klaverenkaart!
Oost neemt geen risico. Hij moet hebben gedacht dat hij dertien
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schoppenkaarten had. Die fout kan hij niet maken met een rode kaart, dus
moet zijn dertiende kaart wel een klaverenkaart zijn…
Een ander sprekend voorbeeld van luisteren naar de tegenstanders:
West
1♥

Noord
pas

Oost
1♠

Zuid
??

Zuidhand
♠AH65
♥AHB52
♦VB
♣VB

Wat bied je met deze mooie 21-punter?
Het antwoord is waarschijnlijk ontluisterend: pas!
Met alleen lengte in de kleuren van de partij - en de zekerheid dat partner nul
punten heeft met alleen lengte in jouw korte kleuren - speel je het liefst tegen.
West mag niet passen op oosts 1♠. Je komt dus in ieder geval nóg een keer
aan de beurt.
Tot zover deze korte inleiding. Je kunt je kaartwaarderingsinzicht meten via de
volgende toets.

Kaart(her)waarderingtoets
Vraag 1
Westhand A
♠HB3
♥HB43
♦HB6
♣HB5

Westhand B
♠AVB
♥96
♦ V B 10 9
♣HVB2

West
1SA
??

Noord
pas

Oost
2SA

Zuid
pas

Wat is jouw rebid met westhand A en met westhand B?
Vraag 2
West
1SA

Oost
??

Oosthand A
♠V54
♥H7
♦H8
♣ 10 8 7 6 5 4

Oosthand B
♠654
♥B2
♦987
♣AH6542

Oosthand C
♠H43
♥V43
♦H54
♣7654

Wat bied je met deze drie oosthanden?
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Vraag 3
West
pas

Noord
pas

Oost
pas

Zuid
??

Zuidhand A
♠H2
♥AB542
♦V43
♣V76

Zuidhand B
♠H54
♥HV543
♦B43
♣H7

Open je wel of niet met de gegeven zuidhanden?
Vraag 4
West
1♥

Noord
pas

Oost
??

Oosthand A
♠A54
♥B762
♦H54
♣876

Oosthand B
♠H5
♥B762
♦A98763
♣8

Voor welke biedkaartjes kies je met deze twee oosthanden?
Vraag 5
West
1♦

Noord
pas

Oost
1SA

Zuid
??

Zuidhand
♠652
♥654
♦A2
♣AB762

Allen kwetsbaar. Wat doe je: passen of 2♣?
Vraag 6
West
1♥

Noord
doublet

Oost
??

Oosthand
♠3
♥H8765
♦62
♣B8765

Welk biedkaartje geeft jou het beste gevoel?
Vraag 7
West
1♥

Noord
pas

Oost
1SA

Zuid
??

Zuidhand A
♠ H V 10 7 6
♥43
♦A985
♣76

Zuidhand B
♠ A B 10 7 6
♥HB6
♦543
♣76

Waag je je met deze twee zuidhanden aan een volgbod?
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Kaart(her)waarderingtoets, de antwoorden
Vraag 1
Westhand A
♠HB3
♥HB43
♦HB6
♣HB5

Westhand B
♠AVB
♥96
♦ V B 10 9
♣HVB2

West
1SA
??

Noord
pas

Oost
2SA

Zuid
pas

Wat is jouw rebid met westhand A en met westhand B?
Beide handen tellen 16 punten.
Je hebt alle reden om de kracht van hand A af te waarderen vanwege de 4-33-3-verdeling. Lengteslagen door een ontwikkelde kleur neemt deze hand niet
mee. Een tweede nadeel is dat alle honneurs op zichzelf staan: een
aangrenzend plaatje geeft meer kans op een slag. En als derde nadeel: geen
aas! Passen dus met hand A en hopen dat je dat contract zult maken!
Hand B daarentegen mag je opwaarderen. De aangrenzende honneurs
verhogen de slagkracht. Merk op dat de schoppenkleur goed is voor twee
zekere slagen, net als de ruitenkleur en klaverenkleur. Deze kleuren geven in
hand A niet eens de garantie van één slag! 3SA bieden dus!
Tel 7 punten voor elke juiste bieding.
Vraag 2
West
Oost
Oosthand A
Oosthand B
Oosthand C
1SA
??
♠V54
♠654
♠H43
♥H7
♥V2
♥V43
♦A8
♦987
♦H54
♣ 10 8 7 6 5 4
♣AH6542
♣7654
Wat bied je met deze drie oosthanden?
Oosthand A is goed voor 2SA, waarop west met een maximum SA-hand 3SA
mag uitbieden.
Oosthand B heeft evenveel puntenkracht als oosthand A. Maar de
concentratie in het klaverensextet maakt 3SA toch wel héél kansrijk. Zelfs
zonder ♣V bij partner is de kans op vijf klaverslagen heel groot! Bied 3SA!
Oosthand C telt voldoende punten voor 2SA. Toch is de kans groot dat passen
meer oplevert. De 4-3-3-3-verdeling is een duidelijk minpunt. Evenals de losse
honneurs. Toch 2SA bieden heeft één groot pluspunt: je geeft daarmee je
partner een geweldig compliment voor zijn afspeeltechniek, want dat hij het
niet gemakkelijk krijgt is zeer waarschijnlijk… Passen dus!
Tel 8 punten per goede bieding.
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Vraag 3
West
pas

Noord
pas

Oost
pas

Zuid
??

Zuidhand A
♠H2
♥AB542
♦V43
♣V76
Open je wel of niet met de gegeven zuidhanden?

Zuidhand B
♠H54
♥HV543
♦B43
♣H7

Met hand A pas ik en met hand B open ik 1♥.
Wrom?, hoor ik denken. Welnu, de ontbrekende 28 punten zijn redelijk gelijk
verdeeld onder west, noord en oost, anders had in ieder geval één van hen wel
geopend. Daardoor staat nu al vast dat er een deelscoregevecht zal
ontbranden. Dat gevecht wordt meestal gewonnen in de hoogste kleur:
schoppen. Hoe korter we zijn in de schoppenkleur, des te groter het risico dat
er voor de tegenstanders een schoppencontract in zit. En met de 2-kaart
schoppen van zuidhand A is dat risico te groot!
Er is een hulpmiddel om vast te stellen of je na drie passers wel of niet moet
openen. Tel je honneurpunten bij het aantal schoppenkaarten. Als de som 15
of hoger is, open je! Natuurlijk heeft dit stuk gereedschap een naam: De regel
van vijftien.
Tel 7 punten per goede bieding.
Vraag 4
West
1♥

Noord
pas

Oost
??

Oosthand A
♠A54
♥B762
♦H54
♣876

Oosthand B
♠H5
♥B762
♦A98763
♣8

Voor welke biedkaartjes kies je met deze twee oosthanden?
Oosthand A: 2♥ is het passende antwoord.
Oosthand B: Met deze verdeling is 2♥ te weinig van het goede. 3♥ mag je
eerder aan de te zuinige kant noemen dan overboden! In klaveren heb je
opeens maar één verliezer in plaats van drie met hand A.
Tel 8 punten per goede bieding.
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Vraag 5
West
1♦

Noord
pas

Oost
1SA

Zuid
??

Zuidhand
♠652
♥654
♦A2
♣AB762

Allen kwetsbaar. Wat doe je: passen of 2♣?
Passen is het veiligst. De meeste oostspelers ontkennen een 4-kaart ruiten,
harten én schoppen. Daardoor weet je dat je kunt rekenen op minstens een 4kaart klaveren bij oost. Zuid heeft dan minstens een 4-kaart ruiten tegen. Een
spel dus waarin tegenspelen waarschijnlijk meer oplevert dan zelf aan de bak
moeten. Er zijn ook oostspelers die - vooral in een parenwedstrijd - ook met
een 4-kaart ruiten 1SA bieden. Dat levert nu eenmaal méér op. Dus harde
garanties over de verdeling kan en wil ik niet geven.
Tel 9 punten voor ‘pas’.
Vraag 6
West
Noord
Oost
Oosthand
1♥
doublet
??
♠3
♥H8765
♦62
♣B8765
Welk biedkaartje geeft jou het beste gevoel?
Wat jij wel weet en NZ nog niet, is dat ze bij een normale 1♥-opening van
partner een vrijwel dicht 4♠-contract kunnen maken. Omdat bridgers beslist
niet op de wereld zijn gekomen om de tegenstanders te helpen, adviseer ik
4♥! Blijf je liever laag? Dan kan een ondeugende actie nog veel effectiever
zijn. Bied dan 1♠! Hoe minder ervaren je bent, des te groter de kans op
succes. Want zoiets leeps wordt van jou helemaal niet verwacht! Uiteraard
bied je in je volgende beurt(en) alleen maar harten.
Opgelet!
Als je zo’n streek uithaalt, is de kans op een ‘protest’ van je
tegenstanders vrij groot. Vooral als je in hun ogen nog echt bij de minder
ervaren spelers hoort.
Leg in dat geval uit dat je dit mag doen volgens artikel 40! Want
natuurlijk zet je met jouw 1♠ je partner ook op het verkeerde been. Die
kan niet weten dat je de boel dit keer flink in de maling neemt. En als die
verwijzing niet helpt, verwijs spelers en arbiters die het niet met jou
eens zijn dan alsjeblieft naar mij! Kan ik ook weer eens lachen!
Tel 9 punten voor 4♥ of 1♠!
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Vraag 7
West
1♥

Noord
pas

Oost
1SA

Zuid
??

Zuidhand A
♠ H V 10 7 6
♥43
♦A985
♣76

Zuidhand B
♠ A B 10 7 6
♥HB6
♦543
♣76

Waag je je met deze twee zuidhanden aan een volgbod?
Met zuidhand A kun je dat veilig doen. Oost ontkent met zijn 1SA immers al
een schoppenkwartet. Dat vergroot de kansen op een schoppenfit.
Met zuidhand B is de kans op een schoppenfit even groot, maar… door de
1♥-opening van west devalueert de waarde in je hartenkleur. Passen is
veiliger. Als 1SA het eindcontract wordt, start je met ♠B (de hoogste kaart van
een binnenserie).
Tel 7 punten voor de juiste biedingen.
Jouw kaartwaarderingsuitslag:
Deel de som van jouw punten door 10. De uitkomst is jouw rapportcijfer voor
Kaart(her)waardering!
Meer over Kaartwaardering
Dit themanummer over kaartwaardering zou niet compleet zijn als ik niet zou
verwijzen naar het gelijknamige boekje ‘Kaartwaardering’ van
Piet Spruit in de serie Bridge Bond Specials!
Dat gaat veel dieper en aangenaam duidelijk in op deze belangrijke
(ondergewaardeerde) materie en kost slechts € 7,50.
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Lezers Mailen
Hoe maak je nog-niet-bridgers het snelst verslaafd?
Volgende maand houden we in onze speelruimte een presentatiemiddag.
Het plan is om de bezoekers kennis te laten maken met bridge.
In een van je mails heb ik iets over een lesprogramma voor beginners gelezen.
Je gaf daarin aan dat je de cursisten direct zelf liet spelen.
Dit lijkt mij een leuke manier om mensen te enthousiastmeren.
Mijn vraag is of je wat spelverdelingen hebt die ik daarvoor zou kunnen
gebruiken.
Rob:
Ik weet niet hoeveel spellen je de mensen kunt laten spelen. Het mooist
is acht: vier SA-spellen en vier troefspellen. Dan kun je per tafel elke
speler een SA-contract laten afspelen en een troefcontract!
Sorteer de spellen zelf. Voor de SA-contracten maak je verdelingen
waarin vrij gemakkelijk zeven, negen, twaalf en dertien slagen zijn te
maken. Bij de vier troefcontracten kies je een soortgelijke
onderverdeling: een deelscore, een manchecontract, een klein slem en
een groot slem.
Het bieden sla je helemaal over. In elk spel leg je een briefje waarin
staat hoeveel slagen de Gever moet maken. De Gever is dus ook de
leider en diens partner ook echt dummy.
Door de spellen uit te wisselen met andere tafels krijg je zelfs een echte
'wedstrijduitslag'. Over het bieden kun je kort zijn met iets als: 'Normaal
gaat aan het spelen het bieden vooraf; waarin je in een bepaalde taal
erachter moet zien te komen hoeveel slagen je met je partner zou
kúnnen maken. Maar dat slaan we nu even over.'
Voor degenen die bridge echt willen leren, kun je een stap verder gaan.
Als ze weten hoe het spelen gaat, en dus ook weten wat een slag is, laat
je ze eerst een les bieden zónder biedsysteem. Helemaal op gevoel dus.
Waarbij je wel de manche- en slempremies hebt uitgelegd!
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Als je dan de volgende les begint met een echt biedsysteem, zullen ze
juist het lastigste leeronderdeel als een weldadig hulpmiddel
beschouwen.
De grens van nadeel
Er wordt verzaakt en de slag wordt gemaakt door de PARTNER van de
verzaker.
Daarna worden er nog slagen gemaakt.
Beide partijen zijn het er over eens dat door de verzaking de verzaker ook nog
een lengteslag maakt, die hij zonder de verzaking niet had gemaakt.
Na overleg met het arbitrageteam heb ik als wedstrijdleider besloten één slag
voor de verzaking over te dragen, PLUS nog één slag voor de lengteslag die
anders niet gemaakt zou worden.
Dit in de lijn van de strekking van de spelregels om de schade te herstellen en
met gebruikmaking van artikel 12.
Op de uitslag heeft het geen invloed, maar graag weet het voltallig
arbitrageteam of dit de juiste beslissing was, en aan wie kunnen we dat dan
beter voorleggen dan aan de maker van de ArbitreerWijzer?
Graag jouw ongezouten mening.
Rob:

Om meteen ongezouten te beginnen… De makers van de ArbitreerWijzer
zijn: Ron Jedema, Siger Seinen, Cees Verdonk en Henk van Gend. Mijn
naam mag alleen voorzichtig worden genoemd als we spreken over idee
en initiatief.
Wat eveneens in de pekel moet, is de gedachte dat de overtreders een
extra slag moeten overdragen…
Om elke vorm van een misverstand uit te sluiten, schets ik een situatie.
Zuid speelt een SA-contract. Ik geef voor het overzicht alleen de
schoppenkleur.
♠432
♠AH6

♠ V 10 9 8
♠B75

West komt uit met ♠A. Oost verzaakt: hij speelt deze slag een
ruitenkaart bij.
De leider speelt daarna ♠H - oost bekent nu wél - en ♠6, waarna oost ♠V
maakt en ♠10 en ♠9.
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OW maken dus vijf schoppenslagen door de verzaking.
De slag waarin is verzaakt, werd niet door de verzaker gewonnen, dus
moeten OW in ieder geval één slag overdragen.
Tot zover zitten we op dezelfde fiets. Na de vaststelling dat één slag
moet worden overgedragen, komen we in de ArbitreerWijzer (pagina 61
onderaan) bij de vraag: NOP voldoende schadeloos gesteld? En bij het
beantwoorden van die vraag scheiden onze wegen.
De NOP (Niet Overtredende Partij) is namelijk voldoende schadeloos
gesteld als het resultaat na verzaking inclusief overdracht van die slag,
niet slechter is dan zónder verzaking.
Het resultaat is niet slechter, omdat de NOP zónder verzaking vier
schoppenslagen had verloren, en nu, na verzaking én de correctie van
één slag, eveneens vier schoppenslagen kwijt is.
Verboden vraag?
♥5 wordt bijgespeeld.
Vraag van de leider: ‘Heeft dit een betekenis?’
Antwoord: ‘Op zo'n vraag antwoord ik niet.’
Is dit juist en zo ja waar staat dit?
Ron:

Artikel 20 gaat in zijn algemeenheid over het bekend maken van
afspraken. in artikel 40B6 staat toch wel duidelijk dat een speler zowel
bied- als speelafspraken dient uit te leggen als een tegenstander daarom
vraagt.

Het doublet op 1SA
Wij hebben geleerd dat een doublet op een SA-opening ook 15-16-17pt is met
een SA-verdeling. Nu merken wij dat het steeds gespeeld wordt als een
informatiedoublet: gewone openingskracht van 13+ met een 4-kaart hoog.
Als wij er iets van zeggen, krijgen wij te horen dat ze dat altijd doen - ook op
de club.
Ik zeg dat ze dat wel moeten alerteren, daar waren ze het niet mee eens.
Recent kwam het een paar keer voor. Je stemt je bieding er toch op af en dan
kom je te laag uit.
Wie heeft er gelijk en hoe los je dit op?
Rob:

Er is verschil tussen wat je afspreekt en wat verstandig is… Als je
tegenstander opent met 1SA betekent dat niet alleen een redelijk sterk
spel van 15-17 punten, maar ook een SA-verdeling en dus verdedigende
kracht.
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Verdedigende kracht betekent dat de eigenaar van die hand ook
een aantal slagen zal maken als hij moet tegenspelen.
Na een 1SA-opening van de tegenstanders moet je dus voorzichtig zijn!
En om die reden is het verstandig om niet met een handje van 12-13
punten een informatiedoublet te plaatsen. Als partner weinig mee heeft
dreigen de grootste rampen. Kijk even mee.
Noord
1SA
Oost
Doublet
Zuid
♠A65
♥H65
♦ B 10 9 7
♣V98
Noord heeft 15 - 17 punten
Zuid telt 10 punten, voldoende voor een verantwoord manchecontract.
Zuid weet dat hij samen met noord 25-27 punten heeft. De manche zal
bereikbaar zijn, maar… zeker met gelijke kwetsbaarheid of alleen een
kwetsbare OW, is gedoubleerd tegenspelen veel aantrekkelijker. Dus kan
zuid op het doublet rustig passen. West heeft dan al meteen een groot
probleem, want die kan niet veel hebben. Alleen een extreem lange kleur
kan het noodlot voorkomen.
Naarmate oost met een zwakkere hand doubleert, stijgt alleen maar de
kans voor NZ op een monsterscore.
Mijn advies: laat je alsjeblieft door zoveel mogelijk paren doubleren met
12-14 punten, en profiteer daarvan!
Je kunt overigens niet in een te laag contract eindigen als de
tegenstanders met een zwakkere hand partners 1SA-opening doubleren.
Je gaat immers uit van partners 1SA-bod - daar kan het bieden van OW
niets aan veranderen. Hoogstens is de onderlinge verdeling van de
kracht anders dan je zou verwachten. Maar het totaal van hun kracht is
voor de partner van de 1SA-openaar al meteen na die opening bekend.
Conclusie: wees na een doublet niet te snel met zelf bieden. Kijk eerst of
je niet veel beter gedoubleerd kunt tegenspelen!
Dan over de alerteerplicht van het doublet. Een doublet is niet
alerteerplichtig. Alleen bij bijzondere afspraken, zoals Multi Landy en
Dont.
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