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Anti Corona Competitie  Nr. 30 maandag 1 juni ’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 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 = 0 punten 

b. Ik geef een schoppenslag weg = 0 punten 
c. Ik sla A en geef een schoppenslag weg = 0 punten 

d. Ik speel 5 naar V = 10 punten 

 

Door het 4-0 zitten van de harten, dreigen vier verliesslagen. En je hebt maar 
één kans om één verliesslag te voorkomen: de snit op H (speelwijze d). 

Speel 5 naar V; als die houdt, ruim je daarna op A een verliezende 

schoppen op. Dit is je enige kans op ‘Contract’. 

 
Allereerst een kleine opfrissing over een viertallen (of Butler) - versus 

parenwedstrijd: 

In een parenwedstrijd geldt de volgorde van de scores, niet het verschil 
tussen de scores. Het maakt niet uit off je alleen maar één slag méér haalt 

dan de andere leiders, of als enige grootslem biedt en maakt: meer dan 
100% kun je niet scoren. 

  
In een viertallenwedstrijd bepaalt juist het verschil tussen de scores de 

beloning. Dan kan een groot verschil de uitslag bepalen van de hele 
wedstrijd. Dan ga je niet het contract riskeren ten behoeve van een overslag.  

In een viertallenwedstrijd, of een parenwedstrijd met Butlertelling, is 
daarom bij dit spel een discussie uitgesloten: er valt veel meer te verdienen 

met een geslaagde snit (4C) dan genoegen te nemen met 4-1 door van de 

snit af te zien en meteen A te leggen. Met H bij oost levert dat slechts het 

voordeel op van ‘eentje minder down’. 
Maar ook in een ‘gewone’ parenwedstrijd kies je voor de hoogste score 

als het gaat om een kans van 50%. En daar ga je van uit als je verder geen 
informatie hebt. Maar stel dat oost opende. Dan mag je aannemen dat - door 

die openingskracht - de kans op H bij oost gróter is dan 50% en kan een 

snit te veel kosten. 

In een viertallen/butlerwedstrijd snijd je dan nog steeds, omdat het je enige 

kans is: zonder die snit ben je altijd down…  
 

In deze biedserie paste oost … 
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De nieuwe vraag (ACC 30) 

 

 Stelling 1 
Als leider zuid in de hand aan slag is, en tegen dummy zegt dat hij 

klaveren twee moet voorspelen, mag dummy niet zeggen dat hij in de 
hand aan slag is. 

 
Stelling 2 

In een SA-contract kan een kaart waarmee wordt verzaakt, die slag 
winnen. 

 
Stelling 3 

 A 10 4 3 2 

 

 H 9 6 5 

 

Als je 6 speelt, zonder verliezer in de bijkleuren, kun je je contract 

winnen, ongeacht de verdeling van de ontbrekende schoppen. 

 

Stelling 4 
Als je 1 uit je biedbox trekt, en – voordat je dat kaartje open op tafel 

legt – ziet dat je voldoende kracht hebt om 1SA te openen, mag je dat 
niet verwisselen voor 1SA. 

 
Hoeveel van deze stellingen zijn correct? 

a.  Eén stelling 
b.  Twee stellingen 

c.  Drie stellingen 
d.  Vier stellingen  

 

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 deze 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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De nieuwe vraag (ACC 30) Overpeinzing 

 

Stelling 1 
Als leider zuid in de hand aan slag is, en tegen dummy zegt dat hij 

klaveren twee moet voorspelen, mag dummy niet zeggen dat hij in de 
hand aan slag is. 

 
Stelling 2 

In een SA-contract kan een kaart waarmee wordt verzaakt, die slag 
winnen. 

 

Stelling 3 
 A 10 4 3 2 

 
 H 9 6 5 

 
Als je 6 speelt, zonder verliezer in de bijkleuren, kun je je contract 

winnen, ongeacht de verdeling van de ontbrekende schoppen. 
 

Stelling 4 
Als je 1 uit je biedbox trekt, en – voordat je dat kaartje open op tafel 

legt – ziet dat je voldoende kracht hebt om 1SA te openen, mag je dat 
niet verwisselen voor 1SA. 

  

Stelling 1 
Volgens artikel 42B2 mag dummy proberen elke onregelmatigheid te 

voorkomen. En in artikel 43A1b staat dat dummy niet de aandacht mag 
vestigen op een onregelmatigheid. 

 
Stelling 2 

Om deze stelling te kunnen beoordelen hoef je alleen maar te weten 
wát een verzaking inhoudt. Vrij vertaald: je verzaakt als je een kaart in 

een bepaalde kleur MOET spelen, dat ook kan, en toch niet doet. 
 

Stelling 3 
Met de ontbrekende vier schoppen (V B 8 7) 2-2 of 3-1, zul je geen 

twee schoppenslagen verliezen. Maar heb je die garantie ook als oost of 
west met alle schoppen tegenzit?  

 
Stelling 4 

In het Biddingbox reglement staat onder andere: dat een bieding 

geacht is te zijn gedaan als de biedkaart uit de biddingbox is gehaald 
met de kennelijke bedoeling daarmee een bieding te doen.  

En in artikel 25A staat onder andere: ‘Als een speler ontdekt dat hij niet 
de bieding gedaan heeft die hij wilde doen, mag hij, tot zijn partner een 

bieding gedaan heeft, de niet-bedoelde bieding vervangen door de 
bieding die hij wilde doen.’ 

 


