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  Anti Corona Competitie Nr. 112                         zondag 3 januari ’21 

 

Bridge 
 

Als trouwe volger 
van de 

bridgevraagstukken 

en ook fotolief-
hebber, wil ik graag 

deze bijdrage 
leveren.  

 
 

 
Foto van boogbrug in 

park ‘Vrouwenhof’ in 
Roosendaal.  

 
Met vriendelijke 

groeten, 
 

Frans van den Broek 

 

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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Wat kunnen we op deze ACC-openingsdag van het nieuwe jaar beter beetpakken 

dan het lang niet altijd eenvoudige openingsbod! 

 
Vraag ACC 112 I 

 
Zuid is gever, allen kwetsbaar. Je speelt een gewone parenwedstrijd op je 

club. Voor welke openingen kies je? 
 

Je speelt een natuurlijk biedsysteem: 5-kaart hoog met een 1SA-opening van 
15-17 punten. 

 
Zuidhand 1   Zuidhand 2   Zuidhand 3 

 A 2      H B 3     H V 2 

 H 2      H B 8     8 7 

 H V B 5 4 3    A B 8     V B 10 

 V B 10     A B 7 3     H V B 9 8 

 
Met hoeveel zuidhanden open je 1SA? 

a. met geen van deze drie zuidhanden 

b. met één zuidhand 
c. met twee zuidhanden 

d. met drie zuidhanden 
 

Vraag ACC 112 II 
 

Stel dat een tegenstander van jou met deze drie handen 1SA zou openen. 
Hoeveel 1SA-openingen zijn dan alerteerplichtig? 

a. Niet één 
b. Eén 

c. Twee 
d. Alle drie 

 
Ik begin dit jaar lekker makkelijk: geen overpeinzing vandaag! 
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Vraag ACC 112 I 

 

Zuid is gever, allen kwetsbaar. Je speelt een gewone parenwedstrijd op je 
club. Voor welke openingen kies je? 

 
Je speelt een natuurlijk biedsysteem: 5-kaart hoog met een 1SA-opening 

van 15-17 punten. 
 

Zuidhand 1   Zuidhand 2   Zuidhand 3 
 A 2      H B 3     H V 2 

 H 2      H B 8     8 7 

 H V B 5 4 3    A B 8     V B 10 

 V B 10     A B 7 3     H V B 9 8 

 

Met hoeveel zuidhanden open je 1SA? 

a. met geen van deze drie zuidhanden = 0 punten 
b. met één zuidhand    = 4 punten 

c. met twee zuidhanden   = 7 punten 
d. met drie zuidhanden    = 10 punten 

 
Deze drie zuidhanden passen perfect in de normale 1SA-opening van een SA-

verdeling en 15-17 punten. Al ver terug in de vorige eeuw boden goede 
spelers 1SA met de lage 6-kaart van zuidhand 1. 

Zuidhand 2 is een uitstekend voorbeeld van een hand met ‘lelijke’ punten. 

Liever één aas dan vier boeren, is een bekend gezegde. Door de losse 
plaatjes zijn ze ook vrij kwetsbaar. Neem twee losse heren tegenover HV in 

dezelfde kleur. Het HV-koppel is goed voor minimaal één slag. De twee heren 
geven – ondanks het volle punt meer (zes tegenover vijf van HV) geen 

garantie op een slag. Ook in bridge stelt een heer zonder steun van een 
vrouw dus heel weinig voor… 

Zuidhand 3 is een voorbeeld van een hand met ‘mooie’ punten. Zo zijn de 
zes klaverenpunten waarschijnlijk goed voor vier klaverenslagen en 

garanderen de drie punten in ruiten een ruitenslag. Alle reden om de kracht 
van deze hand naar bóven af te ronden. 

 
Met alle drie deze handen kun je dus met een uitstekend gevoel 1SA openen!  

 
Vraag ACC 112 II 

Stel dat een tegenstander van jou met deze drie handen 1SA zou openen. 

Hoeveel 1SA-openingen zijn dan alerteerplichtig? 
a. Niet één = 10 punten 

b. Eén = 7 punten 
c.  Twee = 4 punten 

d. Alle drie = 0 punten 

 
Een lage 6-kaart en/of een puntje onder het minimum of boven het maximum 

vallen inderdaad onder de normale handen waarmee je binnen de afspraak 
‘15-17 punten met SA-verdeling’ 1SA kunt openen! 
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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 

 

Slaan of snijden? 
 

Hi Rob,  

 
Al weken verschillen mijn maat en ik van mening over het volgende:  

 
 A V B 10 2 

 
 9 8 7 6 5 

 
Ik speel 9 voor, west speelt 4 bij. Welke speelwijze is het kansrijkst: 

dummy V laten bijspelen óf A? Met tien klaveren is de kans immers groot 

dat oost H single heeft. 

 

Greetje  

 

 Rob: 
De snit, gigante! 

 
Als je oost op één klaverenkaart schat, heeft west er twee.  

En dan is het net als in een loterij: meer loten geeft meer kans. 
Met twee loten (klaveren) heeft west 2x zoveel kans op de heer dan 

oost met maar één lot/kaart achter het aas. Snijden is daarom het 

kansrijkst. 
 

Maar ook daar zijn uitzonderingen op . Stel dat je uit het bieden – en 
de voorafgaande gespeelde slagen – kunt opmaken dat west vrijwel 

geen punten (meer) kan hebben, dan groeit de kans op H-sec bij oost. 

 

Voorbeeld: 
Oost opent het bieden met 1. Jij wordt leider in 3SA en je totale 

puntenkapitaal is 27. Dan is A slaan vele malen kansrijker dan 

de snit over west op H. 

 
  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Hebt u ook terug van een Losing Trick Account? 
 

Ha Roberto, 

 
Mijn vraag is de volgende: 

Ik probeer mij/ons de Losing Trick Account eigen te maken. 
Nu lees ik (o.m. bij Ron Klinger) dat je bij een opening van 1 in een kleur 

van partner mag rekenen op maximaal 7 losers. Dat klopt vaak, maar 
soms… Dan zul je altijd zien dat er 8/9 verliezers zijn.  

 
Wat is wijsheid? 

Niet openen met te veel verliezers, ondanks je opening?                              

Toch maar openen en accepteren dat dit wel eens mis gaat…? 

 
 Rob: 

Leuke vraag. En die geef ik voor de verandering door aan mijn 

redactievrienden. Ik kijk namelijk nooit naar verliezers: al vanaf mijn 

geboorte richt ik mij op de volle helft van het wijnglas . 
  

Best gevaarlijk om dat te zeggen. Risico is dat nu niemand van mijn 
zeer gewaardeerde redactie jouw vraag durft te beantwoorden… 

  
Ron: 

Bridge is geen spel van regels, maar van denken. Over het algemeen is 
het uitgangspunt dat een 1 in een kleuropening 7 losers heeft. Als dat 

er 8 of 9 zijn, heb je wel een heel slechte kaart, bijvoorbeeld 3 azen en 
geen lengte. En dan mag je je in alle ernst afvragen waarom je dan 

opent. Er zijn mensen die alleen openen met minimaal 12 punten EN 

maximaal 7 losers. Dus soms passen ze met 14 punten. Vaak komt het 
dan nog wel goed als hun partner wat biedt. En als iedereen past, gaan 

ze zeker niet down :-) 
 

Maar de richtlijnen zijn niet meer dan wat het zegt: richtlijnen. 
En als je een fit vindt, ga je het bieden verfijnen aan de hand van je 

losers. 
Losing Trick Count is jaren heel populair geweest. Degenen die het 

spelen, hanteren het meestal in combinatie met de puntentelling. Als 
enige systeem is het niet echt geschikt, maar wel als extra 

optie/veiligheid bij het bieden. 
 

Bij bridge komt het zelden voor dat je ergens op kan ‘rekenen’. Het spel 
is te breed verdeeld om garanties te krijgen. Vandaar dat je met regels 

altijd moet bekijken of dat, met de verdeling die je tijdens het bieden 

ontdekt, wel klopt. Zo ja, dan is dat mooi. Zo nee, dan pas je je 
biedingen aan. En dat kan zowel positief (blijkt maar 5 losers te 

hebben) als negatief (9 losers). 
 

Hetzelfde verhaal geldt trouwens voor alle regels in bridge: ze gaan op 
voor de (grote) meerderheid, maar lang niet voor álle gevallen. 


