HOE SPEELT U?
Hoe speelt u de volgende klaverkleur aan als u:
 AVT987

a) zes slagen nodig heeft?
b) vijf slagen nodig heeft?

 432
UITSLAGEN PAASDRIVES
Dinsdagochtend 11 april
Ernst Hoogenboom & Helen van der
1.
Schoot-van Wisssen
2. Hoyte de Jong & Lilian de Jong
3. Rien Jasper van Dijk & Sander van Vliet
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1.
2.
3.

Ton van der Woude & Greetje Stolwijk
Karin Hendriks & Janny Post
Clarie Maljers & Tonny Mulder

ZOMERVAKANTIE
Wij zijn gesloten van vrijdagavond 7 juli tot
en met maandag 31 juli.

1.
2.
3.

Willy Mersmans & Lies van Nimwegen
Tini Nijland & Marian Kramer
Jeannette Smit & Gretie Rolf v.d. Baumen

DE GROTE BRIDGEDRIVE
De 23e Grote Bridgedrive is op zondag 2 juli.
Aanvang 13.00 uur, uitslag en prijsuitreiking om
ca 17.45 uur. Er wordt gespeeld in 2 lijnen, een
wedstrijdlijn van 8 x 4 spellen, en een
recreatielijn van 7 x 4 spellen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,- per persoon.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week van
maandag 11 september. Binnenkort is het
volledige programma bekend, u kunt het dan
vinden op onze website of in uw mailbox.
ZOMERLESSEN
Natuurlijk organiseren wij ook dit jaar weer
pittige zomerlessen:
- 19.45 tot circa 20.30 uur : theorie
- 20.30 uur: aanvang drive : 6 x 3 spellen
- 23.15 uur: uitslag
Na afloop krijgt u een leerzame syllabus mee.
De kosten bedragen € 12,- per persoon.
Op maandag 21 en donderdag 24 augustus:
“Alles over Reverse Bieden”
Op maandag 28 en donderdag 31 augustus:
“Uitkomen als een Meesterklasser”
Voor de duidelijkheid, een zomerles bestaat uit
één avond.

Vrijdagochtend 14 april
1. Els van Langelaan & Marianne Houps
2. Johan Kooper & Martin de Graaf
3. Fred Biesenbeek & Hanne Hoogendijk
1.
2.
3.

Wout van Kuijen & Linda Dirkse
Anneke Kooper & Ina Ensing
Els Linssen & Joke van der Hoeven

1.
2.
3.

Esther van de Kar & Marion Karsten
Antoinette Ledeboer & Mieke Groeneveld
Brenda Levin & Raymond Levin

Vrijdagavond 14 april
1. Charlotte Hammacher & Thomas Albertz
2. Yvonne van Dijk & Franny Strang
3. Bauke Portheine & Walther Karssen
4. Lidy 't Hart & Marja Schuurman
5. Nel Camfferman & Nan van Leeuwen
6. Rob Murkes & Nanny Hammacher
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HOE SPEELT U?
a) Wanneer u alle zes de slagen wilt maken
moet H goed zitten, speel daarom een kleintje
naar V. Daarna A slaan en hopen dat de
boer valt.
b) Als u zich één verliezer in deze kleur kan
veroorloven is er een safety-play beschikbaar:
Speel een kleintje naar de A, keer terug naar de
hand en speel een kleintje richting de V. Dit
garandeert vijf slagen bij ieder zitsel, behalve
HB6 of HB65 bij oost, maar daar valt toch
niets tegen te beginnen!

BESCHERMEND BIEDEN
We gaan het hier hebben over de volgende
biedserie: de tegenpartij opent met 1 in een
kleur gevolgd door tweemaal pas.
Bijvoorbeeld: West Noord Oost Zuid
1
pas
pas
?
Uitgangspunt: We laten de tegenpartij liefst zo
min mogelijk kleine contracten spelen.
In het bovenstaande biedverloop hebben OW
minder dan 25 pt; dit betekent dat een niet al
te sterke zuid in bovenstaande biedverloop kan
weten dat noord wat punten moet hebben en
dat hij, als het even kan, de bieding moet
openhouden.
Zuid heeft in de beschermende positie dezelfde
opties als in de directe positie, alleen gaan
bepaalde eisen in waarde omlaag :
Informatiedoublet : kan (met ideale
verdeling) al vanaf 10 pt ! Bijvoorbeeld:
♠ A 10 8 5
♥9
♦HB74
♣ V 10 9 5

Naar boven toe is het
doublet uiteraard ongelimiteerd.

Een volgbod zonder sprong: 7-15 pt, dus
qua puntenkracht hetzelfde als in de directe
positie; we stellen echter veel mindere eisen
aan de kwaliteit van de kleur.
Met de volgende hand is het niet verstandig om
in de directe positie te
 V 7 5 3 2 volgen met 1 ; de kleur
 A 10 3
is daarvoor te slecht. In
V84
de uitpas ligt het anders :
95
als je niet biedt, speelt de
tegenpartij een klein contract !
Een zeer belangrijk bod is het bod van:
1 SA: 11-14 pt en een SA-verdeling met
(meestal) een dekking in de kleur van de
tegenpartij, bijv.
H74
Voor doublet is de verde V 10 5
ling niet geschikt en voor
A6
2  is de kleur te slecht;
 H 8 6 3 2 bied 1 SA.

Een dekking in de kleur van  H 7 5
de tegenpartij is prettig maar  B 9 5
niet strikt noodzakelijk; met  H B 6 4
de hand hiernaast kun je
AB4
rustig 1 SA bieden; laat 1  niet spelen, dat is
verliezend bridge !!
De puntenrange van 11-14 voor 1 SA in de
beschermende positie is in Nederland gebruikelijk; er zijn ook biedexperts die een range van
10-12 pt of zelfs 8-11 pt hanteren.
2 SA : komt niet zo vaak voor maar het belooft
18-19 pt en een SA-verdeling.
De consequentie van deze afspraken is dat zuid
met een SA-hand van 15-17 pt eerst doubleert
en daarna SA biedt.
Een volgbod met sprong kan zijn normale
betekenis behouden nl. een sterke 6-kaart en
openingskracht (ca. 12-15 pt).





A H B 10 6 5
76
A8
V92

Bied 2 

H6
87
 H V B 10 7 3
AV8
Bied 3 

In het kort iets over hoe noord op deze
beschermende biedingen van zuid moet
reageren.
Na 1 SA (11-14) liggen de zaken vrij duidelijk;
een verhoging tot 2 SA (manche-invite) belooft
ruwweg 12 pt.
Verder moet noord behoudender bieden dan na
een bod in de directe positie, met name na een
doublet; zo belooft een antwoord van 1 SA
bijvoorbeeld niet 6-9 maar ca. 8-12 punten. Zo
anticipeer je op een mager beschermend
informatie-doublet.
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