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Anti Corona Competitie  Nr. 29 zaterdag 30 mei ’20 

De Amsterdamse Noordermarkt, zaterdagmiddag 16 mei 

 
 Mail je naam en de letter van je antwoord naar:  

- de competitieleider van je club; 
- óf naar de docent van je cursus;  

- maar in géén geval naar Rob Stravers, want die houdt geen stand bij! 

Houdt jouw club of docent geen stand bij, geen probleem: je kunt met een 
bijzonder leuk Excel-spreadsheet je eigen resultaten bijhouden, met promotie 

en degradatie. 
 

 Overmorgen ontvang je van mij het juiste antwoord met het nieuwe 
vraagstuk. Als je liever meteen na jouw keus de juiste aanpak leest, wacht 

dan even twee dagen. 
 

 Deze 2-dagelijkse competitie vervangt de wekelijkse Bridge Training. Zodra 
we elkaar weer mogen aanraken, stopt deze Anti Coronacompetitie en gaan 

we over tot de gewone Trainingsorde van de week.  
 

 Het doel van deze vraagstukverzending moge duidelijk zijn: in dit 
coronatijdperk het nuttige met het aangename zoveel mogelijk verenigen. 

 

Met de link http://gofile.me/325e7/ByyTsPSWJ bereik je: 
 De Excel-bestanden van Ingeborg Slikker: 

- één voor het bijhouden van de stand als verschillende spelers met 
elkaar de vraagstukken in competitievorm willen spelen; 

- één voor spelers die graag hun eigen resultaat in competitievorm 
bijhouden; 

 Competitievormen, waaronder StepBridge met Ranking 
 Corona Creativiteit (zoektocht naar mogelijkheden) 

 Alle verschenen ACC-vraagstukken 
 Politiek, NBB, Bridge- en Boekenshop en links 

 StepBridge voor clubs: HANDLEIDING voor Spelers en WL 

http://gofile.me/325e7/ByyTsPSWJ
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Het antwoord op de vorige vraag (ACC 28) 

 

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

        
 B 7 6 5      B 6 5 

 

In de andere kleuren heb je in beide handen voldoende entrees om deze 
ruiten optimaal te behandelen. 

 
Je mag in beide speelfiguren geen slag verliezen. 

 
B voorspelen en dummy laten duiken als west laag bijspeelt is: 

a. in beide speelfiguren de kansrijkste aanpak = 5 punten 
b. in beide speelfiguren NIET de kansrijkste aanpak = 5 punten 

c. alleen in speelfiguur 1 de kansrijkste aanpak  = 10 punten 
d. alleen in speelfiguur 2 de kansrijkste aanpak = 0 punten 

 

Spelen op H bij west is kansrijker dan op precies H-sec bij oost. 

Dus moet je snijden op H. Maar dat kan op twee manieren: 

‘B voorspelen’ óf ‘5 naar V’. 

 

In speelfiguur 1 mis je H108.  

Met H sec en Hx bij west, gaan beide snijmethoden goed.  

Maar met H108 bij west gaat het alleen goed als je begint met B! 

West zal duiken; in dezelfde slag zie je oost niet bekennen. West heeft 

dan nog H10, en dummy AV. Je speelt daarna 5 waarmee voor 

west het doek valt.  

Stel dat je was begonnen met 5 naar V. Dan zie je ook oost niet 

bekennen, maar je kunt dan niet voorkomen dat west een ruitenslag 

gaat winnen: West H10 zitten dan achter zuids B. En noords A kan 

10 of H tegenhouden, maar niet beide ruiten. 

 
In speelfiguur 2 mis je H1087. 

Nu is het beter om wél te beginnen met 5 naar V. Dat gaat namelijk 

óók goed met H-sec bij west. Die arresteer je met A.   

Als je ook dit speelfiguur begint met het voorspelen van B, 

vallen wests (secce) H en dummy’s A in deze slag, waarna 

oosts 10x ongrijpbaar is achter dummy’s V9.  

Met precies H87 bij west gaat het ook goed, omdat dan oosts 10-sec 

onder dummy’s V valt… 

Daarna kun je west ‘fileren’ door vanuit zuid ruiten te spelen, door 

wests H8, naar dummy’s A9. 

 

Staat jouw voorkeur er niet bij, omdat het volgens jou in beide speelfiguren 
niet uitmaakt of je wel of niet met B begint, dan is die keus goed voor… 

3 punten. Omdat het in beide speelfiguren wel degelijk uitmaakt! De drie 

punten krijg je voor het lef om buiten de grenzen te treden van de keuzes! 
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De nieuwe vraag (ACC 29) 

 
 4 3 2 

 2 

 5 4 3 2 

 A V 4 3 2 

  
 A 7 6 

 A H V 10 9 8 7 6  

 6 

 5 

 

Na een pas van je partner en je rechtertegenstander open jij 4.  

En dat mag jij spelen. West komt uit met A, gevolgd door H. 

Jij arresteert H met 6. Gerieflijk achterover leunend speel je dan A, 

waarop oost een schoppen bijspeelt. Hoe speel je verder? 

 
a. Ik ga door met harten. 

b. Ik geef een schoppenslag weg. 
c. Ik sla A en geef een schoppenslag weg. 

d. Ik speel 5 naar V. 

 

 

Mail jouw voor- en achternaam, met daarachter de letter van je 

antwoord, naar degene die voor jouw club of cursus de stand bijhoudt. 

 
Houd je je eigen competitie bij met het Excel-spreadsheet? Geef jezelf 

dan de punten die voor jouw keus staan. 

 

Op de volgende pagina peins ik uitsluitend voor de mínder ervaren 
deelnemer! Ben jij een ervaren speler, dan mag je die hulpinformatie ook 

lezen, maar dan gelden wel de punten die bij je eerste antwoord horen… 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 29) Overpeinzing 

 

 4 3 2 

 2 

 5 4 3 2 

 A V 4 3 2 

  
 A 7 6 

 A H V 10 9 8 7 6  

 6 

 5 

 
Na een pas van je partner en je rechtertegenstander open jij 4.  

En dat mag jij spelen. West komt uit met A, gevolgd door H. 

Jij arresteert H met 6. Gerieflijk achterover leunend speel je dan A, 

waarop oost een schoppen bijspeelt. Hoe speel je verder? 
 

a. Ik ga door met harten. 
b. Ik geef een schoppenslag weg. 

c. Ik sla A en geef een schoppenslag weg. 

d. Ik speel 5 naar V.

 
Natuurlijk ging je aanvankelijk uit van drie dreigende verliezers: twee in 

schoppen en één in ruiten. Want in je eerste vlootschouw houd je geen 
rekening met verdelingen die een lagere kans hebben dan 10%. 

 

Maar daar komt nu een zekere hartenverliezer bij. Daarmee dreigt het zo 
zeker lijkende 4-contract toch te stranden… 

 
Dus rijst de vraag: zie je een kans om het aantal werkelijke verliezers op drie 

te houden? 
 

    
 


