Bridge Service, voor gewone bridgers

Special, bijlage bij Bridge Training 738 van 22 maart 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.

Viermaal SA

Vraag mij niet waarom, maar ik heb vier willekeurige SA-contracten op het menu
gezet. En als ik toch een reden moet geven: ik heb deze week gewoon geen zin om
te worden afgetroefd!
Spel 1
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Na noords 1-opening bood je 3SA om te voorkomen dat OW al vóór de
uitkomst een zwakke plek konden vinden.
West start met 4. Volgens de systeemkaart van OW vraagt dat aan oost in
die kleur terug te spelen. Oost speelt 9 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
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Spel 1 Overpeinzing





HV
432
10 9 8 3 2
AH2






B
A
V
V

32
V
B
76543

West start tegen jouw 3SA met 4. Oost speelt 9 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Tel je ook zeven vaste slagen (A en zes klaverenslagen)?
Je gaat inderdaad niet uit van de klaveren 4-0 als ze 2-2 of 3-1 moeten
zitten om je contract te kunnen maken!
Met de eerste slag mee zit je zelfs al op acht vaste slagen.
Daar moet in ieder geval nog één slag bij om ‘3SA gemaakt’ te kunnen
noteren.
Zowel in schoppen, harten als ruiten zijn extra slagen mogelijk. En vooral in
SA-contracten is het zaak om zo snel mogelijk de hoge plaatjes aan de
tegenpartij te gunnen en - liefst vóór de tegenpartij - de vrije kaarten
daaronder te maken.
Met de klaveren 2-2 of 3-1 maak je dit contract altijd als je met de juiste kleur
begint!
Dus luidt de vraag: met welke kleur begin je?
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Spel 1 Speelplan
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West start tegen jouw 3SA met 4. Oost speelt 9 bij.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Speel de tweede slag dummy’s tweede schoppenhonneur!
De eerste schoppenslag heb je al binnen. De tweede volgt nu, of anders zodra
je weer aan slag bent, met B.
Maak niet de fout om op de lange ruiten af te gaan. Als oost die slag wint,
harten naspeelt, en west na H met harten doorgaat, heb je nog steeds de
tweede slag niet gemaakt. En zeker weten dat OW na A nog even doorgaan
met de harten.
Spel 2
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1
1SA

West komt uit met 6. Je laat dummy duiken.
Oost speelt 10 na; die duik je eveneens. De derde hartenslag is voor jou.
Hoe speel je verder als ‘Contract’ op de eerste plaats staat en overslagen niet
belangrijk zijn?
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Spel 2 Overpeinzing
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West komt uit met 6. Je laat dummy duiken.
Oost speelt 10 na; die duik je eveneens. De derde hartenslag is voor jou.
Hoe speel je verder als ‘Contract’ op de eerste plaats staat en overslagen niet
belangrijk zijn?
Je telt zes vaste slagen: AH, A en AHV.
En zelfs met een zonnebril op zie je veel kansen op extra slagen. Maar …
omdat je in de eerste plaats je contract wilt maken, zoek je naar een
speelwijze die de meeste zekerheid biedt op één extra slag.
Natuurlijk combineer je het liefst zoveel mogelijk kansen, maar … alleen als je
daarmee je contract niet in de waagschaal stelt!
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Spel 2 Speelplan
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West komt uit met 6. Je laat dummy duiken.
Oost speelt 10 na; die duik je eveneens. De derde hartenslag is voor jou.
Hoe speel je verder als ‘Contract’ op de eerste plaats staat en overslagen niet
belangrijk zijn?
Je neemt geen risico als je meteen de ruitenkleur aanspeelt. Dat levert altijd
een extra slag op. Daarmee neem je je verlies van (totaal) vier hartenslagen
en AH.
Stel dat je eerst de klaveren ‘test’, en/of de snit neemt op V, dan ga je
gemakkelijk twee down als beide pogingen mislukken. En je zou zo veilig
mogelijk spelen!
Spel 3
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Zuid
1
2
3SA

West
doublet
pas
pas

Noord
Oost
1
pas
2 (4e kleur) pas
pas
pas

Zuid belooft met 2 extra kracht (reverse), dat is minstens rondeforcing.
Noord zit in een lastig parket; hij kan 3 bieden, maar wil met ‘zwik 10*’
kennelijk meer .
*Zwik 10: Term in het kaartspel ‘zwikken’ voor drie tienen. Hoe zwikken
precies gaat weet ik niet meer (ik speelde het voor het laatst ruim 50 jaar
geleden). Wat ik nog wél weet is dat je moet zorgen dat de zwakste speler
links van je zit …
Tegen jouw 3SA start west met 3. Hoe probeer je 3SA binnen te slepen?
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Spel 3 Overpeinzing
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Tegen jouw 3SA start west met 3.
Hoe probeer je 3SA binnen te slepen?
Ik tel zes vaste slagen: A en vijf in klaveren.
De ruitenkleur is goed voor twee extra slagen.
Met A bij oost wordt de negende slag werkelijkheid als je vanuit dummy
schoppen speelt naar H. Daar zit echter wel een groot risico aan; met A bij
west kun je meteen worden opgerold in die kleur.
De vraag is dus: kun je op een veiliger manier een negende slag organiseren?

Bridge Training 738, 22 maart 2018, rob.stravers@upcmail.nl
6

Spel 3 Speelplan
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Tegen jouw 3SA start west met 3.
Hoe probeer je 3SA binnen te slepen?
Laat dummy in de eerste slag 10 leggen!
Grote kans dat oost - met iets als: H 9 x (x) - H legt. Dan staat V al
meteen voor de negende slag.
Als je dummy 2 laat bijspelen, zal oost waarschijnlijk 9 leggen. Dan is je
contract nog steeds niet binnen.
Spel 4
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B765

West

Noord

Oost

pas
pas
pas

1
3
pas

pas
pas
pas

Zuid
1
2
3SA

West valt jouw 3SA aan met V.
Hoe probeer je dit contract te maken?
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Spel 4 Overpeinzing
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West valt jouw 3SA aan met V.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Na het tellen van de vaste slagen, kan de juiste speelwijze haast vanzelf
ontstaan. Je telt acht vaste slagen in de rode kleuren.
Je hoeft dus slechts één slag te ontwikkelen.
Ook weet je dat je nog maar één hartenopvang hebt. Die extra slag moet
daarom vast staan nadat OW jou je laatste hartenslag ‘gunnen’.
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Spel 4 Speelplan
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West valt jouw 3SA aan met V.
Hoe probeer je dit contract te maken?
Speel de tweede slag V! Daarmee ontstaat direct de extra slag. Meteen: als
OW duiken, of daarna: als OW V direct arresteren.



Als OW meteen A nemen, steek je daarna met ruiten over naar dummy,
win je H, maak je A, neem je de derde ruitenslag over met H en steek
je de overige ruiten in je zak.
Duiken OW A, dan heb je je negende slag al binnen en ga je af op de
ruiten, waarbij je er eveneens voor zorgt dat je de derde ruitenslag in de
hand wint.

Lezers Mailen
Geldt voor 1-opening een minimumgrens?
Op onze club zijn spelers die op 1-niveau openen met minder dan 9 punten;
zijn hier regels voor?
Rob:
In de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke
Methoden (HOM) van 1 september 2017 geldt een 1-opening in een kleur
als HOM als:
- die volgens afspraak zwakker kan zijn dan een openingspas;
- als die zwakker kan zijn dan de gemiddelde handwaarde van alle
honneurpunten, minus de waarde van de heer.
Uitgaand van de gebruikelijke honneurtelling 4-3-2-1 is de
gemiddelde kracht per hand: 10 punten. De waarde van de heer is
3 punten; een 1-opening in een kleur is dan HOM als de kracht van
die opening 7 punten of lager kan zijn.
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Met 8 punten zitten jullie spelers dan nét boven die HOM-grens.
Uiteraard is het wel zaak om tegenstanders al meteen bij aanvang van
een ronde van dit minimum op de hoogte te stellen.
En het spreekt ook voor zich dat als je volgens afspraak 12 punten
belooft, je daarvan mag afwijken met een grillige hand.





10 9 8 7 6 5 4 3 2
32
A2

Neem deze mooie hand. Er zijn spelers die daarmee graag 4
openen. Maar als je liever rustig begint met 1 en daarmee
minstens 12 punten belooft, is daar ook helemaal niets op tegen.
Partner rekent immers ook op normale openingskracht.





A
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3
9

10 7 6 5
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2
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Als met deze hand – volgens afspraak – wordt geopend met 1 is
dat HOM. Dat mag alleen als op jullie club de Regeling BSC en HOM
niet geldt. Geldt die wel – wat ik aanraad – dan is deze afspraak
niet toegestaan.
Opruimgrens?
Moeten alle biedkaarten blijven liggen tot de gesloten uitkomst?
Rob:

Ik draai het om:
De biedkaartjes mogen pas weg als geen van de spelers ze nog wil
raadplegen. Als de uitkomstkaart wordt omgedraaid – liefst nadat
het te spelen contract is ingevoerd en de biedkaartjes zijn
opgeruimd – moeten alle spelers zich daar prettig bij voelen!

Rebid
Ik heb een vraag over een doublet.
West

Noord

pas

1

Oost
1
pas

Zuid (ik)
doublet
1SA

Die 1SA belooft volgens mij 18/19 punten met een SA-verdeling én een goede
ruitenstop?
Is dat goed? Of moet ik iets anders bieden? Misschien 3?
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Rob:

Partner noord belooft met zijn 1-bod minstens een 4-kaart schoppen en
0-8 punten.
Met 12-15 punten mag zuid, jij dus, na jouw doublet en partners 1,
niets anders doen dan passen. Daarom mag je met 12-14 punten alleen
een doublet plaatsen als je elk (zwak) bod van partner kunt verdragen.
Dus minstens een 3-kaart in alle ongeboden kleuren! Met 14 punten en
een 2-kaart klaveren pás je dus op 1!
En met 14 mooie punten, met bijvoorbeeld een serie als HVBxx erin en
een stop in oosts ruitenkleur, mag je één puntje smokkelen en 1SA
bieden.
Na doublet belooft het 1SA-rebid extra kracht: minstens 16 punten. Elke
andere bieding dan ‘pas’ na eerst een doublet te hebben gegeven, zoals:
2en 2, belooft extra kracht; ook een enkele verhoging in partners
kleur.
2 belooft al minstens 16 punten. Daarmee vraag je vooral meer
informatie over noords verdeling. Daarom raad ik 3 af!
Dit 1SA-bod belooft geen specifieke SA-verdeling: Noord kan kort zijn in
schoppen (wat met 12-15 punten zou zijn uitgesloten). Opvang in ruiten
heeft zuid wel.

Vragensteller:
Dus ik pas met 12-14 punten (na mijn doublet en partners 1-bod);
ik zeg 2 met 15/17pt; en ik zeg 3 met 18/19pt?
Rob:
Dat vind ik een uitstekend plan!
Te uitgebreide Verdi?
Ik zou graag je mening willen weten over deze situatie die mij gisteren is
overkomen: Met:  x
AHVxxxx
 V B 10 x
x
heb ik 4 geopend, waarop de opponent links een stapeltje kaarten pakte om
iets te bieden; mijn partner hield haar tegen met: ‘Alert en de uitleg dat mijn
kleur zou zijn’. Maar … dat is niet waar; het feit dat we Verdi spelen (een 3opening is preëmptief voor de opvolgende kleur) verklaart de vergissing.
Zit ik helemaal aan zijn verkeerde uitleg vast of mag ik (ik heb z.g. de uitleg
niet gehoord) 4 nog als een controlebod zien?
De arbiter oordeelde dat wij in overtreding zouden zijn en gaf ons 40%.
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Rob:
Allereerst vind ik de Verdi een afspraak die je voor aanvang van elke
ronde moet vertellen. Zodat jullie tegenstanders even kunnen
afstemmen hoe ze daarmee zullen omgaan.
Belangrijk nevenvoordeel van dit pre alert is dat jouw partner zich dan
niet meer zal vergissen als je op 4-hoogte opent in een kleur .
De uitleg van jouw partner is voor jou absoluut verboden kost. Je zult
verder moeten bieden als je partner vertelde dat hij op een lange
hartenkleur rekent. Je moet dus uitgaan van een prachtige
schoppenkleur.
Voor de hand ligt dan het bieden van jouw mooie  klaverencontrole met
5. En dan kijken hoe creatief jouw partner daarmee omgaat. Grote kans
dat hij afzwaait naar 5. Dat is dan informatie die je wél mag gebruiken:
partner kan geen lengte hebben in een kleur waarin hij eerst een
controle aangeeft. Dus mag jij alsnog en met een goed gevoel 6 bieden
…
Ik sluit niet uit dat je dan lager zult scoren dan 40%... De arbiter was
dus zeeeeer mild .
Welke pas is ongepast?
(ik)
Oost
H75
 10 6 5 3 2
AH65
3

West
AV4
VB94
 V 10
 V B 10 8
West

Noord

Oost

pas

pas

pas

Zuid
1

Partner west vindt dat ik 1 had moeten bieden, met de volgende redenering:
- de westhand is niet geschikt voor een info-doublet vanwege de dubbelton
ruiten;
- voor een 1SA-volgbod komt west een punt tekort.
Het is niet anders, volgens het boekje moet je passen. In de 4de hand mag je
met minder kracht actie ondernemen.
Ik vind de westhand prima geschikt voor een doublet. 14 punten en 3,4 in de
hoge kleuren.
Na doublet zou ik 3 hebben geboden en 4 lijkt me dan een inkopper.
Wat vind jij?
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Rob:
Altijd gemakkelijk om met de kennis van nu te vertellen wat jullie met
jullie kennis van toen beter hadden kunnen doen.
Laat mij beginnen met voorzichtig te stellen dat west inderdaad één punt
te weinig heeft voor het volgbod van 1SA, maar dat west wel mooie
punten heeft door de series VB10x en VB9x. Als ik moet kiezen tussen
passen met 14 punten – vanwege inderdaad het niet kunnen verdragen
van partners eventuele 1-bod – en 1SA, ga ik voor 1SA. Extra voordeel
is, dat west het bieden van noord daarmee bemoeilijkt als die wél graag
had meegeboden.
Na de pas van west, en die van noord, ligt de bal bij jou/oost. Je zit nu in
de zogenaamde uitpaspositie. En daarvoor mag je de zogenaamde Regel
van 3 toepassen: je mag de minimumgrens van je volgbiedingen én van
je doublet met 3 punten verlagen. Ja, en dan kun je kiezen tussen 1en
doublet. Mijn voorkeur? 1 .
Samenvattend:
Oost én west zijn – in mijn optiek – aan elkaar gewaagd en kunnen
elkaar (n)iets verwijten .
Bep & Anton:
West zou kunnen bieden maar een pas is zeker acceptabel. Want zowel
doublet met een vierkaart in de geopende kleur als 1SA, niet sterk
genoeg, is niet zo geweldig.
Oost daarentegen heeft, omdat hij in de vierde (de beschermende) hand
zit een duidelijk 1-bod. Het enige wat daar tegen pleit is het feit dat de
hartenkleur slecht is. Maar met 10 punten en een 5431-verdeling met
korte klaveren is een pas niet goed.
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