Bridge Service voor gewone bridgers
,

Nummer 640, 3 december 2015
Redactie:
Ron Jedema en Siger Seinen (spelregels), Ad van Gemert,
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.

SA en entrees
Op zich zijn SA-contracten het meest eenvoudig. Alle kleuren zijn even hoog,
geen troefkleur die andere kleuren om zeep kan helpen. Weldadig rechttoe
rechtaan.
Toegegeven, we moeten voorkomen dat onze tegenstanders hun langste
kleuren eerder in slagen kunnen omzetten dan wij. Ook moeten we letten op
de bereikbaarheid van kaarten waarmee we slagen kunnen maken. En dát
onderdeel leggen we nu even op de bridgetafel. Voordeel daarvan is dat je
bent gewaarschuwd. Ik ga nu spellen voorleggen waarin je goed moet kijken
naar:
1. De kleur waarin je extra slagen moet zien te maken.
2. De bereikbaarheid van de kaarten om die extra slagen ook te kúnnen
maken.
Veel plezier ermee!
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Spel 1
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

VB2
432
H V B 10 9 8
2
A
A
7
A

10 3
H5
65
V 10 3

Zuid opende 1SA; noord bood daarop meteen 3SA.
West start met ♠9.
a. Welke kaart laat je dummy bijspelen?
b. Welke kaart speel je in de hand bij als oost ♠4 bijspeelt?
Ik geef géén overpeinzing. Want je wéét al waarop je moet letten…
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Spel 1 Aanpak

♠987

♠
♥
♦
♣

VB2
432
H V B 10 9 8
2

♠
♥
♦
♣

A
A
7
A

10 3
H5
65
V 10 3

♠H654

Zuid opende 1SA; noord bood daarop meteen 3SA.
West start met ♠9.
a. Welke kaart laat je dummy bijspelen?
b. Welke kaart speel je in de hand bij als oost ♠4 bijspeelt?
Je telt vier vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♣A.
Vaste slagen zijn slagen die je achter elkaar kunt maken zonder van
slag te hoeven.
Je hoeft geen accountant te zijn om snel te zien dat de ruitenkleur de extra
slagen moet gaan leveren.
Dankzij de zeskaart ruiten is die kleur goed voor vijf extra slagen; je
verliest alleen ♦A.
Meteen na de eerste slag te hebben gewonnen met ♠A, speel je ruiten. Net
zolang tot ♦A op het podium verschijnt. En als je na het feestje van ♦A weer
aan slag bent gekomen, ga je door met de ruitenkleur.
Maar… stel dat ♦A pas verschijnt in de derde ruitenslag… Dan heb je in de
hand geen ruitenkaart meer om naar dummy’s vrije ruitens over te steken.
Een oversteek is dan alleen mogelijk in schoppen. En dat kan alleen als je in
de eerste schoppenslag dummy ♠2 liet bijspelen en in de hand ♠A! Want dan
kun je vanuit de hand schoppen spelen naar dummy’s ♠VB. OW’s ♠H kan
maar één van dat koppel overrulen; daarna is de weg vrij naar de
verlossende ruitenslagen.
Spel 2
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

432
A2
432
V 10 9 8 2
AV5
H6543
AHV
HB

Na 2SA - 3SA ben jij leider in 3SA.
West opent de dans met de uitkomst van ♥V.
Hoe probeer je jouw contract te maken?
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Spel 2 Aanpak
♠
♥
♦
♣

432
A2
432
V 10 9 8 2

♠
♥
♦
♣

AV5
H6543
AHV
HB

Na 2SA - 3SA ben jij leider in 3SA.
West opent de dans met de uitkomst van ♥V.
Hoe probeer je jouw contract te maken?

Je telt zes vaste slagen: ♠A, ♥AH en ♦AHV.
In harten en klaveren zijn extra slagen mogelijk.
o In harten als de ontbrekende zes hartenkaarten 3-3 zitten. Maar
door wests hartenuitkomst zit dat er niet echt in.
o De klaverenkleur geeft veel meer zekerheid op extra slagen.
Ongeacht hoe de ontbrekende klaveren verdeeld zitten.
We gaan dus op de klaveren af! En het venijn zit al in de eerste slag…
Neem de uitkomst met ♥H! Dan ♣H; als die wordt gedoken speel je ♣B die je
overneemt met dummy’s ♣V. Dat is noodzakelijk. Want als OW ook de
tweede klaverenslag duiken, kom je in de problemen. Je moet dan eerst naar
dummy oversteken om met de klaveren verder te gaan, en ná het afgeven
van ♣A nóg een keer voor je vrije klaveren.
Om dezelfde entreereden mag je de uitkomst niet winnen met ♥A. Omdat je
dan eveneens in de problemen komt als OW jou je eerste klaverenslag
gunnen.
Het is goed om deze spellen ook te bekijken door de ogen van de
tegenspelers. Met weinig of geen entrees bij dummy is het vaak van
levensbelang om niet elke worst die je wordt voorgehouden meteen te
verorberen!
Spel 3
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

Entreegrapje
H
A
A98765432
AH
AV
HV
V B 10 9 8 7 6 5 4

Je speelt - door een misverstand - slechts 1SA!
West start met ♠B. Hoeveel slagen ga je maken en hoe?
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Spel 3 Alle dertien goed!
♠
♥
♦
♣

H
A
A98765432
AH

♠
♥
♦
♣

AV
HV
V B 10 9 8 7 6 5 4

Je speelt - door een misverstand - slechts 1SA!
West start met ♠B. Hoeveel slagen ga je maken en hoe?
Als jij een speelplan componeerde dat mínder dan dertien slagen oplevert,
mag je nog even zoeken naar iets mooiers voordat je verder leest.
Win de uitkomst met ♠A; speel dan ♠V en ruim ♥A meteen op!
Op ♥HV doe je dummy’s ♣AH de deur uit.
En daarna zijn alle klaverenslagen voor de zuidhand.
In dit spel is het de kunst om niet in dummy aan slag te komen. Want zodra
je in dummy aan slag bent kun je niet meer naar de hand en zul je beslist
minstens één ruitenslag afgeven.
Spel 4
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

432
32
B 10 9 8 7
HV2
A
A
A
A

H
H54
H
B543

West

Noord

Oost

pas
pas
pas
pas
pas

2♦
4SA
5♦
6SA

pas
pas
pas
pas

Zuid
2♣
3SA
5♣ (1 of 4 azen)*
6♣ (3 heren)
pas

*5♣ Afhankelijk van de afspraak. Vier azen kunnen ook worden aangegeven
met 5♦ (1 of 4).
Tegen jouw 6SA start west met ♠V.
Hoe ga je aan de slag?
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Spel 4 Aanpak
♠
♥
♦
♣

432
32
B 10 9 8 7
HV2

♠
♥
♦
♣

A
A
A
A

H
H54
H
B543

West

Noord

Oost

pas
pas
pas
pas
pas

2♦
4SA
5♦
6SA

pas
pas
pas
pas

Zuid
2♣
3SA
5♣ (1 of 4 azen)
6♣ (3 heren)
pas

Tegen jouw 6SA start west met ♠V.
Hoe ga je aan de slag?
We tellen elf vaste slagen: ♠AH, ♥AH, ♦AH en vijf klaverenslagen.
De dertiende slag moet uit de ruitenkleur komen. En daarvoor moeten we
tweemaal naar dummy noord. Eerst om OW ♦V te laten maken en daarna om
de noodzakelijke extra (ruiten)slag te maken.
Na ♠A in de eerste slag, slaan we ♦AH. Dan ♣3 naar ♣H en ruiten spelen tot
♦V haar dansje heeft gemaakt. Zodra je weer aan slag bent, naar ♣V en
ruiten. De rest van het spel is een hamerstuk. Toch? 

Lezers Mailen
Multi Defense wel of niet een ‘verboden conventie’?
Tegen een normale 1SA-opening speel ik met mijn partner de Multi Defense
conventie.
Gisteren kreeg ik de opmerking dat deze conventie niet is toegestaan.
Ik heb er wat over teruggezocht en begrijp dat het een "rode conventie" is
en niet gespeeld mag worden tegen niet-conventionele openingen (geen
ankerkleur bekend).
Klopt dit en kan/wil jij hier een toelichting op geven?
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Rob:

Wat is Multi Defense?
Multi-Defense belooft één bepaalde kleur óf twee ándere kleuren.
Het principe is gemakkelijk te onthouden: een MD-bod belooft:
- óf een éénkleurenspel, in de aangrenzende hógere kleur;
- óf een tweekleurenspel in de twee ándere kleuren.
(2♦: of alleen lengte harten, óf lengte schoppen en klaveren)
Opening
1SA
1SA
1SA
1SA
1SA
1SA

Doublet
2♣
2♦
2♥
2♠
2SA

Betekenis
Klaveren, of ruiten en harten
Ruiten, of harten en schoppen
Harten, of schoppen en klaveren
Schoppen, of klaveren en ruiten
Schoppen en ruiten
Harten en klaveren

Multi Defense wordt gebruikt na een 1SA-opening of conventionele
opening van de tegenpartij.
En in de Regeling HOM / BSC worden alleen voorwaarden gesteld aan
een volgbod na een natuurlijke 1-opening in een kleur van de
tegenstanders. Na een niet natuurlijke 1♣-opening én na een 1SAopening is dus alles toegestaan! Ook Multi Defense!
Pikant detail!
Na een natuurlijke 1-opening in een kleur mag dus géén
Multi Defense worden gespeeld, en ook geen Multi 2♦!
En ondanks dat de 1♣-opening die minstens een 2-kaart klaveren
belooft en onderdeel is van 5-kaart hoog moet worden
gealerteerd, geldt voor HOM en Bruine Sticker ook deze 1♣opening sinds 1 september 2015 als een natuurlijke opening.
Dus ook na deze 1♣-opening zijn Multi Defense en Multi 2♦ niet
toegestaan, mits… op de betreffende club of het betreffende
toernooi de Regeling HOM en BSC van kracht is.
De Precisie 1♣ (minstens 16 punten en elke verdeling) geldt niet
als natuurlijk. Dan mogen deze twee Multi’s dus wél.
Absoluut?
Een praktijkvraag. Tegenstander opent met 2♦ (uitgelegd als multi)en
komt uiteindelijk in een schoppencontract.
Blijkt achteraf een 7 kaart schoppen te hebben en ca. 11 punten. Er staat
mij iets van bij dat dit niet toegestaan is met een 7-kaart (Weko?), maar
kan er niets van gevonden krijgen. Heb jij het antwoord.

Bridge Service, Bridge Training 640, 3 december 2015, rob.stravers@upcmail.nl

7

Rob:

Ons spel is te mooi en te veelzijdig om afspraken in absolute termen te
vangen. Een kaart méér óf minder is niet per definitie een overtreding.
Wel moet daar een zekere compensatie voor zijn: dus een zevenkaart
omdat die heel pierig is (V875432, en een 5-kaart omdat die loeisterk is
(AHB107). Zonder reden voor de afwijking moeten we aannemen dat
dat vaker gebeurt, waardoor de partner daar rekening mee gaat
houden. En dán is het noodzakelijk dat de tegenpartij die mogelijkheid
ook weten.

Wat ging er fout?
Noord gever / Niemand kwetsbaar
West
Noord
Oost
Zuid
1♣
pas
1♦
Doublet
2♦
2SA
pas
pas
pas
♠B8
♥983
♦AH3
♣ A 10 7 5 3
♠AH93
♠V72
♥ A V 10 6 4
♥HB
♦5
♦V98742
♣HB4
♣V9
♠ 10 6 5 4
♥752
♦ B 10 6
♣862
We komen hier niet in 3SA; wat ging er fout?
Rob:

Na het vrijwillige 2SA-bod van oost kan west maar twee dingen doen:
partner vertrouwen en 3SA bieden .

De grens van onomstotelijk
Vorige week hadden wij een situatie waar de leider niet een kaart aanduidde
maar iets zei als "ja".
Dit gebeurt veelvuldig als er bijvoorbeeld een kleine troef naar het Aas wordt
gespeeld, of juist een kleintje bekend moet worden. In dit geval echter was
de situatie minder eenduidig, de dummy gooide iets bij en de tegenstander
bekende ook. Toen zei de leider dat hij de andere had bedoeld. Wat is nu
juist?
- De kaart is gelegd omdat de leider niet duidelijk vermeldde welke kaart.
Maakt het dan uit of de tegenstander al gelegd heeft of niet?
- De kaart mag wel terug en de tegenstander mag ook straffeloos terug.
Wat als de leider nu informatie heeft uit de kaart die de tegenspeler gelegd
heeft? Had die persoon maar niet zo snel moeten leggen?
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Rob:

Als de leider wel de kleur aangeeft en niet de hoogte aangeeft van de te
spelen kaart geldt dat als het willen spelen van de laagste kaart.
Opgelet! Alleen als voor de arbiter onomstotelijk vaststaat dat de leider
op het moment van aanduiden een andere kaart had willen spelen, mag
die andere kaart worden gespeeld. De tegenstander die heeft
bijgespeeld, mag dan eveneens zijn bijgespeelde kaart omruilen voor
een andere kaart (artikel 46 B 2 en de inleiding van 46 B).
De informatie van de door de tegenspeler reeds bijgespeelde en
teruggenomen kaart mag wél worden gebruikt door diens partner maar
niet door de leider! (Artikel 16 D)

Ron:

Wat betreft het bijspelen met "ja": dit duidt op de verplichting te
bekennen en als er geen hoogte wordt genoemd en het speelplan is niet
volstrekt duidelijk, dan geldt de laagste kaart (van die kleur) als
gespeeld. De opvolgende speler behoort pas te spelen als de dummy
zijn kaart heeft gepakt, dus die kan niet voortijdig spelen. Doet hij dat
wel, dan doet hij dat op eigen risico.
Ook tijdens de ontspannen zomerdrives waar het meer om het principe
gaat, gelden dezelfde principes als bij de competitie waar het om de
punten gaat .
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Onterechte woede?
West gever / Allen kwetsbaar
West
Noord
Oost
Zuid
pas
pas
1♦
1SA
pas
2♦*
doublet*
2SA
pas
3SA
pas
pas
pas
*2♦ = transfer voor harten, vergeet men te alerteren. West vraagt voor zijn
uitkomst naar het 2♦-bod; zuid weet het niet en zegt dat het voor de harten
is.
*doublet = uitkomstdoublet
♠A865
♥HB653
♦96
♣H8

♠B7
♠V432
♥ 10 9 2
♥84
♦432
♦ A H V B 10 8
♣ 10 6 5 4 3
♣2
♠ H 10 9
♥AV7
♦75
♣AVB97
Partner van de doubleerder start met ♣5 en niet met de gevraagde ruiten.
Ondanks dat zijn partner opende met ruiten en ook nog een doublet legt. Zijn
argument achteraf is dat de SA-bieder ruitenopvang heeft.
Zijn partner is natuurlijk woedend hierover. Is zijn argument
verklaarbaar/redelijk of hoe mag je het noemen.
De partner van deze boosdoener ben ik.
Rob:

De grootste fout is natuurlijk het woedend worden. Het voelt – ook voor
jezelf – veel fijner als je ervan kunt uitgaan dat je partner een voor
hem goede reden had om juist niet in jouw kleur uit te komen.
En waarom wel een uitkomstdoublet op 2♦ en geen strafdoublet op
3SA?
Jouw partner adviseer ik om alleen voor de eigen kleur te kiezen als die
zo sterk is, dat succes zo goed als vaststaat. Bij de minste twijfel kies je
voor de kleur van je partner. Want als dat toevallig de uitkomst is
waardoor de leider zijn contract kan maken, kan zelfs de meest
kritische en opvliegende partner je moeilijk verwijten dat je te veel
vertrouwen in hem stelde…
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Doublet en de Hoofdregel
Een discussie die wij vorige week donderdag hadden… Ik denk dat jouw
mening anders zal zijn dan die van onze arbiter van de avond. Geen halszaak,
maar wel een grappige situatie!
De bieding
West
pas
pas

ging:
Noord
pas
pas

Oost
3♣*
pas

Zuid
doublet

*3♣ werd gealerteerd, omdat het een bijzondere preëmptieve bieding betreft
(0-14 pt vanaf een 5krt klaveren – levert ons veel toppen en nullen op!) maar
dit is eigenlijk niet relevant voor de vraag.
Het doublet werd bedoeld als strafdoublet en werd niet gealerteerd. Mijn
partner Oost ging uit van een informatiedoublet waar Noord er met haar pas
straf van maakte.
Dus deed hij de troeven verkeerd en ging hij down (een nul ipv een top...).
Natuurlijk moet een doublet normaliter niet gealerteerd worden en kan Oost
vragen wat het betekende voordat hij gaat spelen. Dit was ook de mening
van onze clubarbiter (die na afloop van de ronde om zijn mening werd
gevraagd - tijdens de zomercompetitie gaat het ons meer om het principe dan
de uitslag).
De grap is dat wij dit paar goed kennen – het is ons nevenpaar met
viertallen, Oost en Zuid hebben ook wel eens samen gespeeld en wij kennen
hun biedsysteem redelijk goed. Daarom vroeg Oost niet naar de betekenis:
informatief wist hij.
Echter - een paar weken geleden is deze afspraak veranderd! Vanaf nu spelen
ze dit doublet als straf. Mijn mening is dan ook dat het wel gealerteerd had
moeten worden vanwege de Hoofdregel: Het paar kon weten dat wij een
andere betekenis verwachtten, aangezien zij de betekenis pas net veranderd
hadden. Mee eens? En zou er dan een scorecorrectie moeten volgen of moet
Oost ondanks het niet-alerteren toch zelf opletten en navragen?
Overigens wist ik als Dummy wel hoe de vork in de steel zat - Je kon aan de
gezichten zien, dat zuid dacht 'ik krijg je wel' terwijl noord dacht 'tja, laat ik
maar op mijn partner vertrouwen'.
Rob:

Voor doubletten kan inderdaad de Hoofdregel gelden. Als je kunt
vermoeden dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten dan
is afgesproken moet je alerteren. Maar… dan denken we vooral aan
bijzondere betekenissen, zoals Dont, wat ook als voorbeeld wordt
genoemd in de Alerteerregeling.
Ik zie in het doublet op een preëmptieve opening geen alerteerplicht als
het alleen maar gaat om straf of informatief. Daar kun je naar vragen;
en als je als leider juist de betekenis van het doublet wilt gebruiken
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voor je speelplan, vind ik het normaal om vooraf nog even de betekenis
te checken.
Stel nu dat het doublet een heel andere betekenis heeft: bijvoorbeeld
een 2-kleurenspel in de laagste ongeboden kleuren, ik noem maar wat.
Dan vind ik een alert wél op zijn plaats.
Wel interessant dat het op jullie club tijdens de vakantie meer gaat om
het principe dan om de uitslag. Waar gaat het dan buiten de
vakantiemaanden om? Om de uitslag zónder principes? 
En uitgaand van genoemde vakantie-instelling durf ik niet eens aan een
scorecorrectie te dénken .
Ron:

Tja, wat betreft het doublet kan ik nog toevoegen, dat als iedereen
verwacht dat het doublet informatief is, zal vlak voordat de laatste pas
wordt gelegd, de speler van de spelende partij bedenken dat er iets
anders gebeurt dan hij verwachtte en in dat geval heeft hij zelfs de
plicht om te vragen. Dat valt onder de verplichting de communicatie
open te houden, in diezelfde alerteerregeling.
Het voordeel van je tegenstander kennen, kent ook nadelen. Dat kun je
meestal niet oplossen door een alert of een pre-alert.
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