Bridge Service, voor gewone bridgers

Special, bijlage bij Bridge Training 732 van 8 februari 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.

Quintet Forte
In de muziek klinkt het rustige van adagio vooral weldadig door een afwisseling met
het zeer aanwezige forte. Dat effect hopen we na het adagio van vorige week ook te
bereiken met het forte in deze Training.
Spel 1
Noord gever / allen kwetsbaar
Noord
3

Oost
pas

Zuid
??

Zuidhand 1
32
B2
AH432
AHVB

Zuidhand 2
AV32
AH432
AH32

Wat bied je met deze twee zuidhanden?
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Spel 1 Het juiste bod
Noord gever / allen kwetsbaar
Noord
3

Oost
pas

Zuid
??

Zuidhand 1
32
B2
AH432
AHVB

Zuidhand 2
AV32
AH432
AH32

Wat bied je met deze twee zuidhanden?
Met de beide zuidhanden bied je 4!
Met zuidhand 1 tel je samen negen troeven: geen enkele discussie dus.
Met zuidhand 2 zet je met 3SA partners schoppen volledig buitenspel. En met
jouw vijf vaste slagen kun je het dan schudden. Partners zevenkaart zal in de
regel toch wel goed zijn voor maximaal twee schoppenverliezers. En als dat er
drie zijn, houd je toch altijd nog vier schoppenslagen over, en aansluiting in
minstens één van jouw bijkleuren.
Spel 2
Oost gever / Allen kwetsbaar
West

Oost
1
2
3
pas

2
2SA
4
Jouw zuidhand
HV9
765
765
 B 10 9 8

Voor welke uitkomst kies je?
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Spel 2 Overpeinzing
Oost gever / Allen kwetsbaar
West

Oost
1
2
3
pas

2
2SA
4
Jouw zuidhand
HV9
765
765
 B 10 9 8

Voor welke uitkomst kies je?
Wat weet je?
 Oost heeft minstens een 5-kaart in de beide hoge kleuren.
 Je hoeft geen helderziende te zijn om bij oost een niet al te sterke
schoppenkleur te verwachten …
 Partner noord zal zeer waarschijnlijk in de ruitenkleur redelijk partij kunnen
geven.
 West heeft minder kaarten in schoppen dan in harten; anders had hij beslist
gekozen voor een schoppencontract.
Met dit beeld probeer je een inschatting te maken van wat de leider
hoogstwaarschijnlijk zal willen doen om zijn contract te maken. Want dan weet
je ook wat hij niet zal willen. En dát is de actie die jíj dan moet uitvoeren!
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Spel 2 Uitkomst
Oost gever / Allen kwetsbaar
West

Oost
1
2
3
pas

2
2SA
4
Jouw zuidhand
HV9
765
765
 B 10 9 8

Voor welke uitkomst kies je?
Kom uit met troef!!!
Oost zal graag zijn schoppenverliezers in west aftroeven. Dat ga je zoveel
mogelijk tegen door met troef te starten.
Spel 3
Niet geplaagd door enig pessimisme bieden NZ – geheel in de lijn van forte –
6SA uit met de volgende noord- en zuidhand:

 V 3 2
 H B 10
AH432
B2





A54
AV
B65
H V 10 9 8

West opent de aanval met 9.
Hoe probeer je met deze handel 6SA te maken?
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Spel 3 Overpeinzing





V 3 2
H B 10
AH432
B2






A54
AV
B65
H V 10 9 8

West opent de aanval met 9.
Hoe probeer je met deze handel 6SA te maken?
Als je je vaste slagen telt, ben je al op de helft: ik kom tot zes:
A, AHV en AH.
En als we OW het maken van A gunnen, komen daar vier klaverenslagen bij.
Dan zitten we al op tien.
De enige kleur die de noodzakelijke 11e en 12e slag kan opleveren is ruiten.
Minstens zo noodzakelijk is het dat oost of west precies Vx heeft, waardoor
10 - na het slaan van AH - valt onder B.
Samenvattend:
Je gaat gewoon uit van vijf vaste ruitenslagen! Alleen A geef je af om je
contract te kunnen maken.
Het enige dat nog van belang is, is de volgorde waarin je de lage kleuren
speelt. Begin je met de verkeerde kleur, dan zou een entreeprobleem
kunnen ontstaan …
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Spel 3 Speelplan





V 3 2
H B 10
AH432
B2






A54
AV
B65
H V 10 9 8

West opent de aanval met 9.
Hoe probeer je met deze handel 6SA te maken?
Win de slag met A, sla AH, speel 2 naar B en speel dan klaveren.
Als OW hun A oppakken en harten naspelen, neem je V over met H!
Op dummy’s B en twee vrije ruiten ruim je twee schoppenkaarten en een
klaverenkaart op. Met A heb je altijd een oversteek naar de hand.
Leiders die beginnen met het ontwikkelen van de klaverenkleur krijgen een
(te) groot probleem als OW na A (weer) harten spelen.
Na AH wint zuid de derde ruitenslag. De klaveren zijn vrij, maar dummy’s
vrije ruiten zijn onbereikbaar!
Spel 4
Ik heb nóg een contract a la forte!





HVB
A
AHV2
65432






A5432
H V B 10 3
543
-

Je speelt 6.
West start met A.
Jij troeft en speelt 3 naar H; OW bekennen.
Maar op V speelt oost een klaveren bij …
Hoe ga je om met deze tegenslag?
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Spel 4 Overpeinzing

 10 9 8 7






HVB
A
AHV2
65432






6
A5432
H V B 10 3
543
-

Je speelt 6.
West start met A.
Jij troeft en speelt 3 naar H; OW bekennen.
Maar op V speelt oost een klaveren bij …
Hoe ga je om met deze tegenslag?
Door het niet bekennen in de tweede schoppenslag weet je hoe de schoppen
zitten. Heel vervelend, alhoewel … eigenlijk moet je daar blij om zijn; het zag
er immers naar uit dat je dertien slagen voor het oprapen had en groot slem
had gemist!
In plaats van dertien slagen zul je nu genoegen moeten nemen met twaalf
slagen, en dat mag omdat je ‘slechts’ 6 speelt.
De kernvraag is nu: welke slag gun je OW? Als je de juiste keus maakt geef je
ook tegen het sterkste tegenspel maar één slag af!
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Spel 4 Speelplan





HVB
A
AHV2
65432






A5432
H V B 10 3
543
-

Je speelt 6.
West start met A.
Jij troeft en speelt 3 naar H; OW bekennen.
Maar op V speelt oost een klaveren bij …
Hoe ga je om met deze tegenslag?
Speel na HV A en steek dan met B over naar A!
Daarmee gun je oost een troefslag!
Oost heeft na die oversteek de hoogste troef: 10, en jij 5.
Maar … van de troefkleur blijf je nu af. Je speelt achterelkaar je hoge harten.
Oost mag troeven wanneer hij wil, maar méér slagen zal hij beslist niet
maken; na zijn aftroever heb jij de hoogste troefkaart. En als de harten op zijn
draai je de ruiten af.
Spel 5
West
1

Oost
4

Partner noord komt tegen 4 uit met H.
Nadat H de eerste slag won, speelt partner A.
Leider west

Jouw zuidhand
43
 10 8 4 2
A7
98765

Dummy oost
H V 2
765
HVB98
H2

Welke hartenkaart speel jij in de eerste en tweede hartenslag?
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Spel 5 Overpeinzing
West
1

Oost
4

Partner noord komt tegen 4 uit met H.
Nadat H de eerste slag won, speelt partner A.
Leider west

Jouw zuidhand
43
 10 8 3 2
A7
98765

Dummy oost
H V 2
765
HVB98
H2

Welke hartenkaart speel jij in de eerste en tweede hartenslag?
Allereerst de vraag waarom partner niet gewoon begon met het spelen van A.
Dat is immers gebruikelijk met AH in handen. Daar kan maar één reden voor
zijn: partner heeft AH-sec! Door dat koppel in omgekeerde volgorde te spelen,
vertelt hij jou dat hij de derde hartenslag kan aftroeven.
Maar … troeven kan partner alleen als hij nog een troefkaart heeft op het
moment dat jij aan slag bent. Hij zal dus na A moeten terugspelen in de kleur
van jouw aas.
Dat wist je nog niet bij partners uitkomst. Maar wél bij het zien van partners
A.
Tot zover deze korte beschouwing. Ik sluit niet uit dat ik al te veel heb gezegd
.
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Spel 5 De juiste kaart
West
1

Oost
4

Partner noord komt tegen 4 uit met H.
Nadat H de eerste slag won, speelt partner A.
Leider west

Jouw zuidhand
43
 10 8 3 2
A7
98765

Dummy oost
H V 2
765
HVB98
H2

Welke hartenkaart speel jij in de eerste en tweede hartenslag?
Voor deze situatie heb je slechts één stuk gereedschap nodig: Lavinthal!
Met je laagste kaart vraag je om terugspel in de laagste bijkleur (in dit spel
klaveren); met een hoge kaart om de hoogste (in dit spel ruiten).
Speel dus 10 bij; maak het partner zo gemakkelijk mogelijk. De leider is dan
down voordat hij aan slag komt: want partner speelt dan blindelings ruiten, en
jij harten voor partners aftroever.
Merk op dat als je geen Lavinthal speelt, partner na H moet gokken. En met
die prachtige ruitenkleur van dummy, is het risico levensgroot dat partner dan
gokt op klaveren. Dan kun je downspelen op je buik schrijven; de leider komt
aan slag, haalt de troeven op waarna jij alleen nog A zult maken.

Lezers Mailen
Gelijke monniken en ongelijke kappen?
Even een vraag over een verzaking in dezelfde slag van de leider en van diens
linkertegenstander. Misschien wel een domme, maar daar leer ik dan weer
van: waarom wordt de gespeelde kaart van de linkertegenstander een
strafkaart en die van de leider niet? Die verzaakte toch ook.
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Rob:
Dummy en leider kunnen nooit een strafkaart krijgen. De gedachte
daarachter is, dat slechts één persoon die twee handen speelt. Een kaart
van de leider of dummy die onreglementair is getoond/gespeeld - en
daarom weer terug moet - kan daardoor nimmer extra informatie geven
aan de leider. Daarom ook geen strafkaart.
Juiste bod?
We komen niet goed uit dit biedprobleem, daarom is mijn hoop weer op jou
gevestigd. Hopelijk kun je het verlossende woord weer spreken.

Zuid gever /
NZ kwetsbaar
B8752
 A 10 9
AVB
B3
AV943
V87632
HB4
865
 H 10
 A V 10 7
H42
 H 10 6
5
97432
9865
West

Noord

Oost

pas

1

???

Zuid
pas

Wat is hier het juiste bod en hoe gaat de bieding verder?
Rob:
Ik vind dit een mooi oosthandje voor … 1SA!
En dan gaat het verder vrij eenvoudig tussen OW. West kan meteen 4
bieden (!) of als ze ook op een VolgSA Jacoby spelen:
West
2*
3
pas

Oost
2*
4

Zelfs als jullie 1SA-opening een hoge 5-kaart uitsluit, kun je nu veilig
voor 1SA kiezen. Na de 1-opening van noord ben je niet bang dat je
een schoppencontract misloopt .
En mocht oost graag nog een keer schoppen bieden; dan heb je rood
cadeaupapier klaarliggen om dat mooi te verpakken .
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Afspraak na pas voor de beurt van tegenpartij
Op spel 24 moet mijn rechtertegenstander, West, de bieding openen, maar
Oost legt een paskaartje op tafel.
Arbiter erbij en, nadat hij heeft gezegd dat Zuid dit mag accepteren, worstelt
hij nog met de tekst van art. 30B1 en zegt mijn partner dat ze het accepteert
en past. Verder niets aan de hand dus.
Na afloop hebben we het hier nog even over gehad. Mijn voorstel is om een
bieding voor de beurt alleen te accepteren als je daarna niet past.
Het is immers nog maar de vraag of je in vierde positie alsnog de kans krijgt
wat te laten horen en die kans heb je nu wel. Zou je na het accepteren wel
passen, dan accepteer je dus niet en gaat de beurt terug naar de partner van
de overtreder.
Ik vraag me echter af of zo'n afspraak wel is toegestaan. Art. 40B2a(iv)
verbiedt de betekenis van een afspraak te wijzigen na een onregelmatigheid
van een tegenstander en het Bondsbestuur heeft dat verbod overgenomen. Er
is wel een afspraak, maar het is er geen waarvan de betekenis wijzigt, dus zou
het wel mogen, lijkt me.
Aangenomen dat deze afspraak niet illegaal is, dan moet die toegankelijk
worden gemaakt voor de tegenstanders (art. 40A1b). Mijn vraag: hoe en
wanneer maak je die afspraak toegankelijk?
Rob:

Ik kijk hier volstrekt anders naar. Na bepaalde overtredingen van de
tegenpartij kun je – zowel tijdens het bieden als tijdens het spelen –
opeens worden geconfronteerd met het fenomeen: ‘acceptatierecht’. Met
als gevolg dat een speler plotseling op eigen kracht een keus moet
maken. Volledig op eigen kracht, omdat dit recht in geen enkele cursus
of boekje wordt behandeld. Vaak wordt min of meer automatisch een
voor de beurt gespeelde kaart of voor de beurt gedane en/of te lage
bieding, niet geaccepteerd, terwijl wél accepteren veel gunstiger kan
uitpakken.
En waarom zou het illegaal zijn als je met je partner nadenkt over hoe je
het verstandigst omgaat met dat recht. De Spelregels benadrukken
immers dat het beslist niet onsportief is om uit dat recht zoveel mogelijk
voordeel te behalen. Zoals we het ook normaal vinden dat op het
voetbalveld een vrije trap zo uitgekookt mogelijk wordt genomen. Zelfs
als die vrije trap onterecht is toegekend .
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Vergelijkbare bieding
Vanochtend heb ik met twee mede-arbiters van onze club de spelregels
doorgenomen.
Het fenomeen “De vergelijkbare bieding”
Zijn de volgende biedingen vergelijkbaar of niet?
1: 1SA – 1SA, oeps foutje, niet gezien dat er voor hem al 1SA is geopend.
1SA wordt vervangen door doublet. Volgens mij oké.
2: 2SA – pas – 2, oeps foutje, dacht dat er 1SA was geopend.
2 wordt vervangen door 3. Volgens mij oké.
3: 1 – 1 – 1, oeps alweer een foutje, niet gezien dat er een volgbod van
1 is gedaan.
1 wordt vervangen door doublet of 2. Volgens mij weer oké.
4: 1 – 2 – 1SA, joh, let toch eens op, niet gezien dat er 2 is
tussengeboden.
1SA mag worden vervangen door 2SA, alleen niet als het schoppensteun
aangeeft.
Rob:

Mijn advies is om ook bij twijfel over vergelijkbaar uit te gaan van
vergelijkbaar. Doe je dat niet, dan moet de partner in zijn eerstvolgende
beurt passen, waardoor je de speler die zich vergiste verplicht om te
gaan gokken.
Kies je voor vergelijkbaar, dan mag het bieden zonder handicap
doorgaan. En als je na afloop, meent dat de overtredende partij voordeel
haalde uit het onvoldoende bod, kun je het resultaat altijd nog
aanpassen.
Een ander belangrijk punt van aandacht is dat ook een onvoldoende bod
volstrekt onbedoeld is (25A) en dan zonder enige consequentie mag
worden gecorrigeerd.
En als inderdaad sprake is van een bedoeld onvoldoende bod, heeft de LT
het recht dat onvoldoende bod te accepteren!
Alleen als de LT het onvoldoende bod niet accepteert, krijgen we een
vervangende bieding en komen jouw vier biedsituaties in beeld.
Met de vergelijkbaarheid van de biedingen 1 t/m 3 heb ik geen
probleem. Met bieding 4 ook niet, maar … ik zal de partner wel adviseren
uit te gaan van de betekenis van het 2SA-bod!
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De voorspeelbeperking
Art. 26B is ons niet helemaal duidelijk. Of misschien wel.
Ik citeer, “(…) verbieden één kleur voor te spelen die niet aangeduid werd
door de overtreder in het reglementaire bieden”. Einde citaat.
Stel overtreder heeft per ongeluk eerst een onvoldoende schoppenbod
gedaan, en doet daarna een vervangende ruitenbieding.
Mag de Leider nu van de partner van de overtreder eisen géén schoppen
(of harten of klaver) voor te spelen?
Rob:
Correct: de leider mag alleen kiezen uit de kleuren die NIET op legale
wijze zijn geboden. Ruiten heeft de overtreder met zijn legale bod
geboden, waardoor de leider alleen het voorspelen in de ruitenkleur niet
mag verbieden.
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