Bridge Service, voor gewone bridgers

Special, bijlage bij Bridge Training 730 van 25 januari 2018
Redactie:
Carolien de Koomen, Ron Jedema, Siger Seinen, Jan van Die, Frans Schiereck
en Rob Stravers (eindredactie)
Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl
De Bridge Training is gratis!
Alleen als je toch graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar:
rekeningnummer: NL76 ABNA 0549 4444 40 t.n.v. R.A.M. Stravers
(BIC-code: ABNANL2A).
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd
werk! En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaar 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 door zoveel mogelijk
donateurs in te loten.

Liever één vogel in de hand …
Je kon er donder op zeggen: op het thema ‘zalig zijn de gevenden’, kan maar
één passend onderwerp volgen, geheel in de lijn van: de eerste klap is een
daalder waard, etc.
Welnu. Ik leg vijf vraagstukken neer waarvan de kernvraag luidt:
Moet je de eerste slag/vogel nu wel of niet in je hand willen nemen?
Veel plezier ermee; want plezier in het spel is het enige dat telt!
Spel 1
West
3SA

Noord
pas

Oost
1SA
pas

Zuid
pas
pas

Jouw zuidhand
32
32
432
AH5432
Met welke kaart kom je uit?
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Spel 1 Aanpak
Spel 1
West

Noord

3SA

pas

Oost
1SA
pas

Zuid
pas
pas

98
76

 V B 10
Jouw zuidhand
32
32
432
AH5432

Met welke kaart kom je uit?
Heel verleidelijk om te beginnen met A. Maar … toch raad ik dat af. Grote
kans dat je dan alleen A en H zult maken. Daarna kom je immers van z’n
lang-zal-ze-leven niet meer aan slag. Start liever met een kleine klaveren,
zodat partner weet dat hij klaveren moet terugspelen zodra hij aan slag is.
Dan maak je vijf klaverenslagen als partner minstens twee klaveren heeft en
leider en/of dummy niet meer dan drie. Na die klaverenweggever vallen onder
A en H de laatste klaveren, met vrij baan voor jouw laatste drie kleine
klavertjes.
Spel 2
West
pas

Noord
pas

Oost
3SA*

Zuid
pas

*3SA: Dit bod is gealerteerd, en de uitleg is: Gambling: oost belooft een dichte
lage 7-kaart: dus zeven vaste slagen op rij. Geen aas of heer in een bijkleur.
Jouw zuidhand
 V B 10 9 8
AV2
43
432
Voor welke uitkomstkaart kies je?
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Spel 2 Aanpak
West

Noord

pas

pas

Oost
3SA*

Zuid
pas

*3SA: Dit bod is gealerteerd, en de uitleg is: Gambling: oost belooft een dichte
lage 7-kaart: dus zeven vaste slagen op rij. Geen aas of heer in een bijkleur.
Jouw zuidhand
 V B 10 9 8
AV2
43
432
Voor welke uitkomstkaart kies je?
Tegen een normaal uitgeboden SA-contract twijfel je geen moment: dan start
je met V om zo snel mogelijk schoppenslagen te ontwikkelen.
Maar nu ligt dat volstrekt anders: oost heeft geen normale SA-hand maar één
lange sterke 7-kaart. Na een schoppenuitkomst is 3SA al binnen als dummy
AH neerlegt!
Je enige hoop is gevestigd op partner. Als die een kleur heeft met minstens
vier slagen voor het oprapen, moet je die zien te vinden. Daarom moet je nu
wel degelijk de eerste vogel grijpen: kom uit met A. Aan de hand van wat
dummy dan op tafel legt, kun je vrij gemakkelijk vaststellen waarin de leider
zijn zeven slagen kan maken, en welke kleur partner kan hebben om eerst
even minstens vier slagen op te pakken voordat de leider zijn snuit in de
voerbak steekt.
Een voorbeeld: Dummy
AH32
B54
H65
765

Leider oost

Jouw zuidhand
 V B 10 9 8
AV2
43
432
Je komt dus uit met A; als ‘kijk-aas’.

En je ziet meteen dat een schoppenuitkomst fataal had uitgepakt. Dummy wint
twee schoppenslagen en de leider de zeven volgende.
Je weet nu ook de kleur van de leider: klaveren! Het moet immers een dichte
kleur zijn, waardoor ruiten afvalt. Partner kan ruiten en harten hebben. Kies
voor harten, want in ruiten kan hij niet achter elkaar vier slagen maken! De
leider laat dummy duiken; partner wint de slag en H zit op de achterhand.
Sla dus A, V, 2 en een kruis!
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Spel 3









V B 10 9 8
A432
2
987
AH65
V65
AHV
H65

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

3*
4

pas
pas

Zuid
2SA (20-22)
3
pas

Tegen jouw 4-contract komt west uit met 9.
Wat kun je zeggen over jouw speelplan?
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Spel 3 Overpeinzing
Spel 3









V B 10 9 8
A432
2
987
AH65
V65
AHV
H65

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

3*
4

pas
pas

Zuid
2SA (20-22)
3
pas

Tegen jouw 4-contract komt west uit met 9.
Wat kun je zeggen over jouw speelplan?
Het dilemma is duidelijk: moet je deze hartenvogel meteen pakken of niet? Als
je dummy laat duiken weet je zeker dat V een slag wordt: of nu, in de eerste
slag, óf later, als oost meteen H legt. En van een extra slag ben je niet vies,
toch?
Wel goed om na te gaan of aan dat voordeel geen prijskaartje hangt. En zo ja,
of die prijs niet te hoog is.
Begin bij het begin: hoeveel verliesslagen tel je?
Vanuit de hand van dummy (de hand met de meeste troeven) tel je er zes:
- drie in harten (432);
- drie in klaveren (als A bij west zit en vanuit dummy of oost klaveren wordt
gespeeld).
De boodschap in de laatste zin is niet geheel onbelangrijk …
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Spel 3 Aanpak
Spel 3









V B 10 9 8
A432
2
987
AH65
V65
AHV
H65

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

3*
4

pas
pas

Zuid
2SA (20-22)
3
pas

Tegen jouw 4-contract komt west uit met 9.
Wat kun je zeggen over jouw speelplan?
Laat dummy onmiddellijk die hartenvogel pakken met A! Speel de troeven en
gun OW pas een hartenslag nadat je op zuids AHV twee klavertjes hebt
opgeruimd!
Dan verlies je niet méér dan één klaverenslag en twee hartenslagen.
Maak niet de vergissing om op de twee hoge ruiten in plaats van klaveren twee
lage hartenkaarten op te ruimen. Want dan dreigen nog steeds drie
klaverenverliezers én een hartenverliezer.
Spel 4









V
4
A
A

32
32
B 10 2
B2

A4
A65
H987
H V 10 9

Na een super eenvoudige biedserie 1SA – 3SA, start west met B tegen jouw
3SA-contract.
Wat wil je kwijt over je speelplan?
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Spel 4 Overpeinzing




 H B 10 9 8
 B 10 9






V
4
A
A

32
32
B 10 2
B2

óf
A4
A65
H987
H V 10 9

765
H8765

West start met B tegen jouw 3SA-contract.
Wat wil je kwijt over je speelplan?
Hoeveel vaste slagen telde je?
Ik kom op acht: A, A, AH en AHVB.
En in ruiten is minstens één extra slag te organiseren: zelfs twee als we V
weten te strikken.
Je moet echter wel voldoen aan één voorwaarde: áls je van slag gaat met V
moet je in alle kleuren een opvang hebben. Het mag niet zo zijn dat OW
daarna vier slagen meenemen in harten of schoppen.
Grootste bedreiging is natuurlijk de nu aangevallen schoppenkleur.
Als west H heeft, win je de hoofdprijs met het leggen van V.
Maar met H bij oost pakt het meteen leggen van V juist fataal uit. Oost legt
dan H; en als jij duikt valt je A in de volgende slag. Na het afgeven van V
kan dan gemakkelijk iets heel vervelends gebeuren.
Hoe kun je voorkomen dat ‘beide OW-verdelingen’ jouw 3SA downspelen?
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Spel 4 Aanpak




 H B 10 9 8
 B 10 9






V
4
A
A

32
32
B 10 2
B2
óf

A4
A65
H987
H V 10 9

765
H8765

West start met B tegen jouw 3SA-contract.
Wat wil je kwijt over je speelplan?
Laat dummy duiken en win de slag met A.
Dan H slaan (V zal maar sec zitten); dan ruiten naar B.
Oost mag aan slag komen. Dummy’s V zit dan veilig op de achterhand! Nu
voelt het zelfs aangenaam als oost schoppen naspeelt: dan is V zelfs goed
voor een overslag.
Spel 5
 A 10 2
V43
Deze kleur moet twee slagen opleveren om jouw contract te kunnen maken.
Welke aanpak geeft de grootste kans op twee slagen?
a. A; daarna 2 naar V.
b. Beginnen met 2 naar V.
c. Vanuit zuid V voorspelen en snijden op H.
d. Vanuit zuid 3 naar 10.
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Spel 5 Aanpak
 A 10 2
V43
Deze kleur moet twee slagen opleveren om jouw contract te kunnen maken.
Welke aanpak geeft de grootste kans op twee slagen?
a. A; daarna 2 naar V.
b. Beginnen met 2 naar V.
c. Vanuit zuid V voorspelen en snijden op H.
d. Vanuit zuid 3 naar 10.
De vogel van aanpak a oogt misschien heel aantrekkelijk; vooral omdat in
deze Training de eerste slag een daalder waard is. Maar … ik moet je
teleurstellen.
Aanpak a levert alleen twee slagen op met H bij oost. Je hebt geen tweede
kans met een snit op B.
Aanpak b levert twee slagen op als H bij oost zit en/of B bij west: twee
kansen dus!
Aanpak c hoopt alleen op B bij west. Want waar H ook zit: V zul je nooit
maken.
Aanpak d lukt eveneens alleen met B bij west.
De kans op twee slagen van aanpak b steekt dus met kop en schouders uit
boven de drie andere speelwijzen!

Lezers Mailen
Mag biedkaartje als geheugensteuntje?
Vanmiddag ontstond bij ons op de bridgeclub enige consternatie.
Ik heb de gewoonte om, als het contract is bepaald, de desbetreffende kaart
omhoog te vlaggen in de biedbox.
Mag dit echt niet?
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Rob:
Consternatie? Vanwege een uitstekend biedkaartje?
Het mag inderdaad niet, maar ook dat soort zaken moet toch aller
hoffelijkst, gearmd en zonder aardverschuiving met elkaar afgestemd
kunnen worden.
Wat wél mag is op de plusknop van het Bridgematekastje drukken, dan
verschijnt het ingetoetste contract op het scherm. Als je zelf noord zit,
en als OW-speler aan de kant waar dat kastje staat, heb je dat
biedkaartje niet eens meer nodig.
Heb je een geheugenprobleem en geen BM-kastje, dan schrijf je het bod
op een stuk papier dat je met de beschreven kant onder, naast je
biedbox legt. Als je dan wilt weten wat het contract is, kijk je daar even
op.
Ik krijg vaker vragen over het uitstekende biedkaartje. Het lijkt mij een
goed idee om dit verbod op te nemen in het Biedboxreglement.
Daarom neem ik Ad Cosijn ook mee met dit bericht. Hoe meer
duidelijkheid, des te minder risico van consternatie.
Carolien:
Eens met Rob het mag niet.
Maar je mag wel opschrijven.
Wellicht nodig om je tafelgenoten te overtuigen:
In het Wedstrijd Reglement van de NBB staat:
Artikel 7 Gebruik van scoreformulieren en systeembeschrijvingen
1. Behoudens het in dit artikel toegestane mogen door spelers
tijdens een ronde geen aantekeningen worden gemaakt.
2. De gegevens betreffende een spel worden door Noord op de
vastgestelde wijze vastgelegd, tenzij de WL toestemming geeft dat
iemand anders het doet of tenzij het RB een officiële scorer heeft
aangewezen.
3. Het is spelers toegestaan aantekening te houden van het contract,
de leider, het resultaat, de score en de uitkomst. Deze aantekeningen
mogen niet zichtbaar zijn voor spelers die het spel nog moeten
spelen.
4. Buiten de in artikel 6 lid 2 en lid 4c en de in lid 3 van dit artikel
bedoelde gegevens mogen de spelers tijdens het bieden en spelen
geen reglementen, aantekeningen of andere bescheiden raadplegen.
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C of -1?
Ik heb (wij hebben) een vraag over het volgende.
Wij maakten gisteravond het volgende mee:
Er wordt 2 gespeeld.
Na de eerste acht slagen heeft de leider nog twee ruiten- en drie klaverkaarten
in de hand.
De leider claim de rest, en zegt:
‘Jullie krijgen nog twee ruitenslagen en de rest is voor mij.’
Hij legt zijn kaarten op tafel en de tegenpartij zegt:
‘OK 2 gemaakt.’
Dan zegt de dummy:
‘Daar ben ik het niet mee eens, je geeft maar één ruiten af; dus is het
resultaat: 2+1.’
De arbiter komt erbij, en die zegt:
‘Nee hoor; het spel is dood door de claim, dus 2C.’
Daar is de dummy het niet mee eens, en zegt:
‘Laat de TC maar beslissen.’
Na de wedstrijd wordt er beslist: 2+1.
Daar is de tegenpartij het niet mee eens, en vraagt aan mij of ik het bij jou wil
aankaarten, met de vraag wie gelijk heeft.
Rob:
Ik weet de kaarten niet. Ik stel wel vast dat ik geen kritiek zie op
dummy’s opmerking.
Daarom stel ik vast, dat vriend, vijand én de arbiter het erover eens zijn
dat áls de leider drie slagen had geclaimd, hij die ook had gekregen. De
leider had dus met zorgeloos doorspelen altijd drie slagen gewonnen.
Daarvan uitgaand en mede door mijn onmetelijke leergierigheid heb ik
twee vragen:
1. Wat bedoelt de arbiter precies met zijn vaststelling dat het spel dood
is door de claim?
2. Op grond van welk artikel is de tegenpartij het er niet mee eens dat
de leider het aantal slagen krijgt die hij altijd zou hebben gewonnen?
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Want inderdaad geeft artikel 71B alle ruimte om een onterecht
afgegeven slag terug te krijgen.

ARTIKEL 71
Het afstaan van slagen geannuleerd
Indien eenmaal slagen afgestaan zijn, moet dit gehandhaafd blijven,
behalve wanneer binnen de periode van herstel zoals vastgesteld in
artikel 79C de wedstrijdleider het afstaan van slagen moet annuleren,
namelijk als:
A. een speler een slag heeft afgestaan die zijn partij daadwerkelijk had
gemaakt, of
B. een speler een slag heeft afgestaan die niet verloren had kunnen
gaan bij iedere normale (Noot: Voor het gebruik van de artikel 70C
en artikel 71 geldt dat "normaal" omvat: een speelwijze die zorgeloos
of minder goed zou zijn, rekening houdend met het niveau van de
betrokken speler.) voortzetting van het spelen.
De score op het bord wordt opnieuw berekend, waarbij een dergelijke slag
wordt toegekend aan de partij van die speler.
Ik kopieerde deze tekst uit de spelregels; de stijlfout ‘gehandhaafd
blijven’ komt dus niet van mij! 
Omdat ik geen antwoord ontving op mijn twee vragen, ga ik ervan uit
dat inmiddels alle partijen op één – correcte – lijn zitten: 2+1!
Hoe alerteer je?
Ik heb een vraag over de Alerteerkaart in de biedbox.
Het gebruik van de kaart wordt bij ons op de club gedaan, maar op
verschillende manieren. De een wappert met de kaart en stopt hem terug in de
biddingbox, de volgende legt hem neer en stopt hem op enig moment tijdens
het bieden weer terug.
Ik heb geleerd dat de kaart tijdens het biedproces blijft liggen, maar op de
video van het bridgecongres van 5 november werd de kaart direct weer
teruggenomen.
Kun je mij helderheid verschaffen, want wij willen op de club graag dat er op
een goede manier gealerteerd wordt.
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Rob:
Hmmm. Helderheid verschaffen over een bridgeregel … Weet je wel wat
je vraagt?! 
Eens even kijken wat de Alerteerregeling hierover zegt:

Alerteerregeling Nederlandse Bridge Bond per
september 2009
Wat is alerteren?
Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken
(alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.
Wie moet alerteren en hoe moet er gealerteerd worden?
De partner van de speler die een bieding doet die gealerteerd
moet worden, alerteert door het tonen van de alertkaart uit de
biddingbox. De speler die alerteert, is ervoor verantwoordelijk
dat zijn tegenstanders de alert opmerken.
Ik maak hieruit op dat de alerteerkaart na het alerteren weer terug moet
in de biddingbox. Anders kun je maar één keer alerteren, na je eerste
alert zit er anders geen alertkaartje meer in de box …
Maar er is natuurlijk niets op tegen om dat kaartje op tafel te laten
liggen, mits die bij een volgende alerteerplichtige bieding weer duidelijk
wordt getoond!
Alleen het Alertkaartje pakken even neerleggen en op enig moment weer
terugsteken kán onvoldoende zijn. Bijvoorbeeld als de tegenspelers nog
druk hun kaarten aan het sorteren zijn en daardoor die beweging niet
zien. Dan kan zelfs even wapperen noodzakelijk zijn, omdat de
alerteerder ervoor verantwoordelijk is dat zijn Alertkaartje wordt gezien.
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Vraag naar de bekende weg
Gisteren weer opnieuw een vraag naar de bekende weg.
Noord opent 1 - oost past - zuid 1, waarna west - met een mooie
klaverenhand - aan zuid vraagt: ‘Openen jullie klaveren met een 3 kaart?’
Dit vind ik ongeoorloofde informatie en niet fatsoenlijk.
En dit komt regelmatig voor.
Zuid heeft de klaveren niet gealerteerd.
Maar tegenpartij wist dat NZ 5 kaart hoog speelt.
Moet zuid alerteren en hoe moet arbiter omgaan met de vraag van West?
Rob:

Als de 1-opening een 2-kaart klaveren niet uitsluit, is die opening
alerteerplichtig.
Helaas wordt een verplicht alert vaak vergeten; dat maakt het stellen
van die vraag wel aantrekkelijker.
Wat vooral van belang is, is of west standaard vraagt of een niet
gealerteerde 1-opening écht is. Als dat zo is, kan de vraag in dit spel
geen informatie geven. Misschien leuk om daar eens op te letten.
Als arbiter neem je een dergelijke melding – tijdens het bieden of spelen
– voor kennisgeving aan. Ga dus niet de hand bekijken van de
vragensteller! Pas achteraf stel je desgevraagd een onderzoek in als de
partner van de vragensteller met klaveren uitkwam en die uitkomst
fataal uitpakte voor de leider.
Van belang is dan of de klaverenuitkomst – zonder enige vorm van OI –
voor de hand ligt. Bij twijfel kun je de tegenspelers daar het nadeel van
geven. Maar als het 1-bod alerteerplichtig is, zou je het niet-alerteren
kunnen voelen als een vorm van uitlokking.
Ik denk daarom aan een splitscore; beide paren het nadeel van de
twijfel!
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