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 Anti Corona Competitie Nr. 100 zaterdag 28 november ’20 

 

 

Bridge, de Amsterdamse Magere Brug in 2007 

 

Elke drie dagen verschijnt een nieuw vraagstuk. Je kunt je eigen groei – in 
competitievorm – bijhouden met een Excel-bestand van Ingeborg Slikker.  

Zie de link in het gekleurde kader. 
 

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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Liefst 175 giganten mailden mij hun drie antwoorden toe. 

 

Voor degenen die zich er nog niet aan waagden, volgen eerst de opgaven.  
 

Na de overpeinzingen geef ik mijn aanpak met een grafiek van de ontvangen 
antwoorden.  

 
 

 
De drie opgaven 

 
ACC 100-1 

 
 V 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H 4 3 2 

  
 B 6 5 4 

 A V B 

 A H 4 

 7 6 5 

 

Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
West start met V. Welke speelwijze voelt voor jou het prettigst? 

 
Win de uitkomst met A, dan: 

a. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 en laat dummy laag bijspelen. 

b. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 naar H, 3 naar V. 

c. 5 en laat dummy laag bijspelen. Zodra ik weer aan slag ben, sla ik AH. 

d. 4 naar V 

e. De uitkomst duiken. 
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ACC 100-2 

 

 4 3 2 

 A V B 2 

 H V 2 

 4 3 2 

  
 A H V B 6 5 

 3 

 5 4 3 

 A 6 5 

 

Na 1 - 4 speel jij 4. 

 

West start met H. Hoe ga je daarmee om? 

Ik win de uitkomst met A: 

a. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

b. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

c. haal de troeven op* en speel dan 3 naar A. 

d. en speel meteen 3 naar V. 

e. en speel meteen 3 naar A.  

 

*De ontbrekende troeven zitten 3-1 

 
 

 
 

ACC 100-3 
 

Speelfiguur 1  Speelfiguur 2 
 A V 9 4 3 2  A H 9 3 2 

      
 B 7 6 5    B 6 5 

 

Je mag in de hartenkleur geen slag verliezen. 
Welke stelling is correct? 

 
a. In beide speelfiguren moet je beginnen met het voorspelen van B. 

b. In beide speelfiguren moet je beginnen met 5 naar 9. 

c. Alleen in speelfiguur 1 moet je beginnen met het voorspelen van B. 

d. Alleen in speelfiguur 2 moet je beginnen met het voorspelen van B. 
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De drie overpeinzingen 

 

ACC 100-1 
 

 V 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H 4 3 2 

  
 B 6 5 4 

 A V B 

 A H 4 

 7 6 5 

 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 

West start met V. Welke speelwijze voelt voor jou het prettigst? 

 

Win de uitkomst met A, dan: 

a. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 en laat dummy laag bijspelen. 

b. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 naar H, 3 naar V. 

c. 5 en laat dummy laag bijspelen. Zodra ik weer aan slag ben, sla ik AH. 

d. 4 naar V 

e. De uitkomst duiken. 

 
Je speelt een SA-contract, dus heb je je vaste slagen al geteld.  

Ik kom aan vijf: A, AH en AH. 

 
Vooral als we nogal wat slagen moeten versieren, gaan we graag uit van het 

positieve. Dus natuurlijk zitten de vijf ontbrekende klaveren niet 5-0 of 4-1, 
maar 3-2 (68% kans).  

 
Omdat we ook met de klaveren 3-2 altijd één klaverenslag moeten afstaan, is 

de klaverenkleur goed voor twee extra slagen.  
 

En – nog steeds uitgaand van een mooie dag – ‘plaatsen’ we H bij oost! En 

omdat V én B dan ook een extra slag kunnen maken, maakt dat het 

noodzakelijk negental compleet.  
 

Het enige dat je nu nog moet doen is: zó spelen, dat je deze vier extra slagen 
ook daadwerkelijk maakt. 

 
Na de ruitenuitkomst beschik je nog over één hoge ruiten. Je mag dus nog 

een keer van slag voordat OW een stel ruitenslagen kunnen afdraaien. 
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ACC 100-2 

 

 4 3 2 

 A V B 2 

 H V 2 

 4 3 2 

  
 A H V B 6 5 

 3 

 5 4 3 

 A 6 5 

 
Na 1 - 4 speel jij 4. 

 
West start met H. Hoe ga je daarmee om? 

Ik win de uitkomst met A: 

a. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

b. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

c. haal de troeven op* en speel dan 3 naar A. 

d. en speel meteen 3 naar V. 

e. en speel meteen 3 naar A.  

 
*De ontbrekende troeven zitten 3-1 

 
Je speelt nu een troefcontract, dus tel je de dreigende verliezers. Voor minder 

ervaren spelers is de zoektocht naar dreigende verliezers best een lastige 
klus. Naarmate je vaker naar dreigende verliezers zoekt, vind je die bij elke 

nieuwe zoektocht gemakkelijker. 

 
Met mijn aangeboren gemakzucht onderneem ik die zoektocht vanuit de hand 

met de meeste troefkaarten. Kijk even mee.  
 

 A H V B 6 5 In  zie ik geen verliesslag. 

 3   Dankzij dummy’s A, tel ik ook geen hartenverliezer. 

 5 4 3  In  dreigt zeker één verliezer (aan A) 

 A 6 5  Door dummy’s klaverenpukkies dreigen twee verliezers in . 

 
Met A bij west verlies je maar één ruitenslag als je twee keer vanuit zuid 

naar dummy’s HV2 speelt. Maar met A bij oost verlies je twee 

ruitenslagen, wat samen met twee klaverenverliezers ‘één down’ betekent. 

 
Het meest creatieve deel van het speelplan is: zoeken naar listen en lagen 

waarmee je een of meer verliezers kunt voorkomen. Die vind je meestal in 
een bijkleur met een ongelijk aantal kaarten in beide handen. Dus kijk je met 

extra belangstelling naar de hartenkleur… 
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ACC 100-3 

 

Speelfiguur 1  Speelfiguur 2 
 A V 9 4 3 2  A H 9 3 2 

      
 B 7 6 5    B 6 5 

 

Je mag in de hartenkleur geen slag verliezen. 
Welke stelling is correct? 

 
a. In beide speelfiguren moet je beginnen met het voorspelen van B. 

b. In beide speelfiguren moet je beginnen met 5 naar 9. 

c. Alleen in speelfiguur 1 moet je beginnen met het voorspelen van B. 

d. Alleen in speelfiguur 2 moet je beginnen met het voorspelen van B. 

 

Je mag geen slag verliezen. Dat maakt het vraagstuk een stuk gemakkelijker! 
Jazeker, want je mag (lees: moet) uitgaan van een verdeling waarbij je 

inderdaad alle hartenslagen kunt maken. Je hoeft dus geen rekening te 
houden met rampscenario’s zoals alle ontbrekende harten bij oost. 

 

Om een goede inschatting te maken, kun je deze twee speelfiguren het beste 
uitleggen met echte speelkaarten. Vervolgens zoek je met de ontbrekende 

harten naar gunstige verdelingen en naar de succesvolle speelwijze die 
daarbij past.  
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We gaan naar de juiste aanpakken. Maar allereerst dank ik alle inzenders die hun 

antwoord aanvulden met complimenten, dankwoorden en leuke reacties. Ik zou ze 

het liefst allemaal publiceren, maar dan ontstaan er te veel pagina’s, met daarbij 
het grote risico dat ik (nog meer) kapsones krijg… 

 
 

 
 
Dit overzicht maakt duidelijk dat vraag 3 de meeste goede antwoorden opleverde 

(70%) en vraag 2 (de minste (41%). Vraag 1 scoort daar tussenin (56%). 
 

 
Vraag 1 werd als volgt beantwoord: 

  
 

De meeste stemmen gingen naar antwoord a. 
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ACC 100-1 

 

 V 3 2 

 4 3 2 

 3 2 

 A H 4 3 2 

  
 B 6 5 4 

 A V B 

 A H 4 

 7 6 5 

 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 

West start met V. Welke speelwijze voelt voor jou het prettigst? 

 

Win de uitkomst met A, dan: 

a. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 en laat dummy laag bijspelen. 

b. 5 naar A, 2 naar B, als die houdt: 6 naar H, 3 naar V. 

c. 5 en laat dummy laag bijspelen. Zodra ik weer aan slag ben, sla ik AH. 

d. 4 naar V 

e. De uitkomst duiken. 

 
Pak de uitkomst, 5 naar A, 2 naar B, en als die de slag wint, de 

volgende klaverenslag aan OW gunnen (speelwijze a).  
OW zullen dan beslist de ruitenaanval voortzetten. Die pak je met H. Dan 

raap je alle klaveren op. Omdat je de tweede klaverenslag aan OW gunde, 
hebben OW na H geen klaveren meer. Dus kun je dummy’s laatste twee 

klaveren omzetten in twee slagen. Dan 3 naar V, en 3SA is binnen.   

En als west H heeft? Dan ga je down . Net als alle andere leiders. 

 

Als je de eerste twee klaverenslagen A en H speelt (speelwijze b), is de 

derde klaverenslag beslist voor OW, en liggen dummy’s twee vrije klaveren 

gevoelsmatig op een andere planeet… 
 

Nadeel van speelwijze c is dat je A en H achterelkaar maakt, waardoor je 

maar één keer de hartensnit kunt nemen. 

 
Als je zelf begint met de schoppenkleur (speelwijze d), verlies je het tempo: 

als OW na hun schoppenslag dan ruiten spelen, is daarmee je laatste 
ruitencontrole van tafel, maar heb je nog niet je negen slagen voor het 

oprapen… 
 

De uitkomst duiken heeft geen zin (speelwijze e); vat meteen de koe bij de 
hoorns! 

 
a = 10 punten, b = 5 punten, c = 0 punten, d = 3 punten, e = 2 punten     
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De beantwoording van vraag 2: 

 

 
 

Ook voor dit vraagstuk levert de juiste aanpak (c) de meeste stemmen op.  
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ACC 100-2 

 

 4 3 2 

 A V B 2 

 H V 2 

 4 3 2 

  
 A H V B 6 5 

 3 

 5 4 3 

 A 6 5 

 
Na 1 - 4 speel jij 4. 

 
West start met H. Hoe ga je daarmee om? 

Ik win de uitkomst met A: 

a. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

b. haal de troeven op* en speel dan 3 naar V. 

c. haal de troeven op* en speel dan 3 naar A. 

d. en speel meteen 3 naar V. 

e. en speel meteen 3 naar A.  

 
*De ontbrekende troeven zitten 3-1 

 
Je contract is potdicht als je meteen A legt, de troeven ophaalt, 3 naar A 

speelt (speelwijze c), en dan V voor! Ruim in die slag 5 op! Daarmee 

verlaag je het aantal dreigende klaverenverliezers van twee naar één. Je 

contract is nu al binnen! 

 
De snit op H (speelwijze b en d) is riskant. Als oost die slag wint, kunnen 

OW je contract direct down spelen: met twee klaverenslagen en A. 

 

Troeftrekken en naar V spelen (speelwijze a), gaat fout als oost die slag 

wint en OW twee klaverenslagen ophalen. Er dreigt dan nog steeds een 

(fatale) verliesslag in ruiten. 
 

Het moet wel heel extreem tegenzitten als speelwijze e (meteen 3 naar A) 

fataal afloopt. Deze spelers geef ik het voordeel van de twijfel dat ook zij 

meteen V naspelen en een klavertje in de daarvoor bestemde afvalbak 

deponeren! Slechts één puntje korting vanwege het minieme A-aftroefrisico. 

 
a = 3 punten, b = 3 punten, c = 10 punten, d = 3 punten, e = 9 punten 
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De beantwoordening van vraag 3: 

 

 
 

Zelf schatte ik dit vraagstuk in als het lastigste. Inschatten kan ik dus ook 

niet!  Want de twee speelfiguren leverden juist de meeste goede aanpakken 
op. 
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ACC 100-3 

 

Speelfiguur 1  Speelfiguur 2 
 A V 9 4 3 2  A H 9 3 2 

      
 B 7 6 5    B 6 5 

 

Je mag in de hartenkleur geen slag verliezen. 
Welke stelling is correct? 

 
a. In beide speelfiguren moet je beginnen met het voorspelen van B. 

b. In beide speelfiguren moet je beginnen met 5 naar 9. 

c. Alleen in speelfiguur 1 moet je beginnen met het voorspelen van B. 

d. Alleen in speelfiguur 2 moet je beginnen met het voorspelen van B. 

 

Speelfiguur 1 
Omdat de kans op Hx, of Hxx groter is dan precies xx bij west, is 

snijden op H kansrijker dan A slaan in de hoop dat H sec bij oost 

zit. 

Met Hx of H10 bij west maakt het niet uit of je vanuit zuid B 

voorspeelt of 3. 

Maar… H10x bij west maakt het verschil. Als je dan was begonnen met 

5 naar V, gaat het mis. West heeft dan achter jouw B nog H10 en 

dus verlies je altijd een hartenslag!  

In speelfiguur 1 moet je daarom beginnen met B voor. Stelling b en d 

vallen af. 

 
Speelfiguur 2 

Snijden kent veel risico’s, omdat het niet alleen gaat om V, maar ook 

om 10. Dat maakt het slaan van AH het kansrijkst: hopen dat V 

valt. Stelling a valt ook af… 
 

a = 7 punten, b = 3 punten, c = 10 punten, d = 0 punten 


