Opgave 112 - antwoord

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
♠A2
♥H2
♦HVB543
♣ V B 10

Zuidhand 2
♠HB3
♥HB8
♦AB8
♣AB73

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

=
=
=
=

Zuidhand 3
♠HV2
♥87
♦ V B 10
♣HVB98

0 punten
4 punten
7 punten
10 punten

Deze drie zuidhanden passen perfect in de normale 1SA-opening van een SAverdeling 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 ‘1517 punten met SA-verdeling’ 1SA kunt openen!

