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Bridge,

(leef)tijdloos?
De

spelregels

gelden

voor

alle

bridgers,

van

piepjong

tot

stokoud. Maar, afspraken die voor oudere bridgers als heilig
gelden,
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kunnen

jongeren

zonder

probleem

terzijde

leggen.

spelregels

Zaak 1
West gever, niemand kwetsbaar
West
pas

Noord
pas

Oost
pas

Zuid
pas

Het spel blijkt al acht keer te zijn gespeeld en in alle gevallen speelden en
maakten OW een deelscore in schoppen.
Aan deze tafel dus een nul voor een
ervaren echtpaar dat samen meer dan
160 lentes telt.
Zuid, een speelster van slechts vijftien
lentes blijkt in handen te hebben:
♠5
♥93
♦HVB63
♣AVB54
Op de vraag waarom ze niet had geopend, antwoordde ze: ‘Mijn partner gaat
dan toch de kleuren bieden die ik niet
wil horen. En als hij dat niet doet, help
ik jullie alleen maar in een maakbaar
harten- of schoppencontract.’
Is deze pas toegestaan?

Zaak 2
West
dbl

Noord
2♠*
pas

Oost
dbl
pas

♠A92
♥84
♦B62
♣ 10 8 6 4 2
De jonge noordspeler gaf toe dat niet echt
een Muiderberghand heeft, maar hij wilde
met een 8-kaart toch graag ‘wat doen’.
Kwetsbaar vond hij een 4♠-opening te
riskant, dan maar liever 2♠ met het nadeel
dat zijn partner, naast 6/11 punten met
een 5-kaart schoppen, een lage kleur
verwachtte. Elke poging van partner om in
een andere kleur of SA te spelen, zou hij
overrulen met een schoppenbod. Kan deze
2♠-opening door de spelregelbeugel?

Zaak 3
West
pas
pas

Noord gever, NZ kwetsbaar
Zuid
4♠
pas

Het 2♠-bod is gealerteerd en uitgelegd
als 5-kaart schoppen met minstens een
4-kaart in een lage kleur (Muiderberg).
Voor OW is 6♥ dicht. Dat werd ook
zonder uitzondering aan de andere
tafels uitgeboden. Een zaaltop voor het
NZ-koppel.

Zaak 2

♠ B 10 8 7 6 5 4 3
♥762
♦7
♣7

Noord
1SA
2♦

Oost
pas
pas

Zuid
2♣*
pas

Na noords 2♦ vraagt oost waar 2♣ voor
staat. Noord antwoordt: Niemeijer. Waarop
de zeer jonge zuid meteen eerlijk zegt: ‘Dat
zouden we toch niet meer doen!’ Op de
systeemkaart is Niemeijer doorgehaald. Pikant detail: met Niemeijer belooft 2♦ minstens één hoge 4-kaart; met Stayman als
partituur ontként noord een hoge 4-kaart.
Moet zuids eerlijkheid worden gestraft?

Zaak 1
Dit is geen overtreding, zelfs niet als ze dat
standaard doet na drie voorafgaande passen en haar partner van die gewoonte op
de hoogte is. Noord komt immers niet meer
aan de beurt en kan dus op geen enkele
wijze van deze wetenschap gebruikmaken.

De (Muiderberg)afspraak belooft een
5-kaart in de openingskleur en minstens
een 4-kaart in een onbekende lage kleur.
Als regelmatig wordt gesmokkeld met wat
meer of minder dan de afgesproken kracht,
een kaart meer of minder in de openingskleur en/of slechts een 3-kaart in een lage
kleur, gaat het om marges die de partner
niet zal uitsluiten en die de tegenstanders
dus ook moeten weten.
Maar... van smokkelen met kracht of lengte
is met de gegeven openingshand geen
sprake. Dit kan geen hand zijn die partner
zuid kan bevroeden. Dat maakt deze
exotische opening dan ook tot een correcte
biedactie. Volgens artikel 40 mag u bewust
afwijken van een biedafspraak om de
tegenstander te misleiden, mits de actuele
verdeling voor partner een minstens even
grote verrassing is.

Zaak 3
Onbewogen een fout aanhoren van partner
vereist bijzonder veel beheersing; die is
alleen na intensieve training op te brengen.
En zelfs dán kan het nog goed misgaan.
Laten we tegelijk de jonge spelers op dit
onderdeel niet onderschatten, want vooral
degenen die al eens om geld pokerden,
kunnen meester zijn in het verborgen
houden van de meest heftige emoties!
Zuid heeft recht op een compliment voor
zijn eerlijkheid; het is zelf voor de meeste
oudere spelers heel moeilijk om stoïcijns
aan te horen hoe de tegenstanders op het
verkeerde been worden gezet!
Naast dit compliment zal de arbiter ook
een stichtend woord moeten uitspreken:
spelers mogen op geen enkele wijze hun
instemming, afkeuring of verbijstering
laten merken. Zuid zal verder moeten
bieden alsof hij de uitleg van noord niet
heeft gehoord. Zelfs met twee hoge
4-kaarten zal zuid ervan moeten uitgaan
dat noord geen hoge 4-kaart heeft... OW
mogen de informatie van noord natuurlijk
wél gebruiken!
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