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Anti Corona Competitie  Nr. 31 woensdag 3 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 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? 
 

Ze zijn alle vier correct! 
a.  Een stelling  = 3 punten 

b.  Twee stellingen = 6 punten 
c.  Drie stellingen = 9 punten 

d.  Vier stellingen = 10 punten 

 
Vooraf: 

Ik draai er niet omheen: stelling 2 kan gemakkelijk voelen als bijzonder 
gemeen. Omdat dat niet geldt voor de andere drie stellingen, kost het 

missen van deze stelling je maar één puntje. En als je deze wijsheid 
een beetje handig verpakt in een weddenschap, kan dat ene 

verliespuntje je een goede fles wijn opleveren… 
 

Stelling 1 

Als de leider erg actief naar dummy’s kaarten kijkt terwijl hij in de hand 
aan slag is, of een kaart uit zijn waaier trekt terwijl het dummy’s beurt 

is, mag dummy de leider waarschuwen. Er is dan nog geen kaart 
gespeeld. Speelde de leider wél een kaart, zoals in deze stelling, dan is 

dat een overtreding. En dummy mag niet als eerste de aandacht 
vestigen op een overtreding. 
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Stelling 2 

Door een overtreding kan de leider het recht krijgen om jou als 

tegenspeler te verplichten in een bepaalde kleur uit te komen. Als hij 
jou dan verplicht in harten uit te komen, hoef je dat niet te doen als je 

geen harten hebt. Speel je dan A voor, terwijl je toch een hartenkaart 

hebt, is ook dat een verzaking, en win je de slag met de kaart waarmee 

je verzaakt. 
 

Stelling 3 
 A 10 4 3 2 

 
 V B 8 7     - 

 
 -      V B 8 7 

 
 H 9 6 5 

Met de ontbrekende schoppen 2-2 of 3-1, zul je nooit 2 schoppenslagen 
afgeven. Maar met alle schoppen op één hand kan het misgaan. 

Als je begint met (5 naar) A, gaat het mis met de eerste verdeling, 

en als je (2 naar) H speelt, gaat het fout met alle schoppen bij oost. 

 

In een scherp uitgeboden 6-contract, waarbij een overslag niet veel 

verschil zal maken, neem je geen enkel risico door te beginnen met een 

lage schoppen.  
 Bekent de linkertegenstander niet, dan leg je in de andere hand 

je hoogste schoppen, en speel je schoppen door de speler die alle 
schoppen heeft. Dan kun je nooit meer dan één schoppenslag 

afgeven. 
 Bekent de linkertegenstander wél, dan ga je daaroverheen met 

10 (of 9). Wint de volgende tegenstander die slag, dan zitten 

de schoppen 3-1 of 2-2, en geef je eveneens maximaal één slag 

af. 
Met de ontbrekende schoppen 2-2 geef je dan inderdaad een slag weg. 

Dat mag je zien als verzekeringspremie voor de garantie van maximaal 
één schoppenverliezer. 

 
Stelling 4 

Als je 1 biedt, omdat je op dat moment dacht dat je te weinig kracht 

had voor een 1SA-opening, mag je dat 1-bod inderdaad niet 

herstellen. Zodra het 1-kaartje loskomt van je biedbox, geldt dat bod 

als gedaan. 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 31) 

 

 3 2 

 H B 10 9 

 A H 3 2 

 4 3 2 

     
 A B 4 

 V 5 

 B 10 9 8 

 A H V 10 

 

Na 1SA – 2 – 2 – 3SA, ben jij leider in 3SA. 

Tot nu toe zat deze zitting alles tegen; je hebt nog geen contract gemaakt! 

 
West komt uit met H. Met welke speelwijze zul je beslist je contract winnen, 

zelfs als echt alles tegenzit? 
a. Neem de uitkomst met A; speel harten. 

b. Neem de uitkomst met A; speel ruiten.  

c. Neem de uitkomst met A; speel klaveren. 

d. Duik de uitkomst.   

 

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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Het nieuwe vraagstuk (ACC 31) Overpeinzing 

 

 3 2 

 H B 10 9 

 A H 3 2 

 4 3 2 

 H V 10 x x                                x x x    

 A B 4 

 V 5 

 B 10 9 8 

 A H V 10 

 

Na 1SA – 2 – 2 – 3SA, ben jij leider in 3SA. 

Tot nu toe zat deze zitting alles tegen; je hebt nog geen contract gemaakt! 

 
West komt uit met H. Met welke speelwijze zul je beslist je contract winnen, 

zelfs als echt alles tegenzit? 
 

a. Neem de uitkomst met A; speel harten. 

b. Neem de uitkomst met A; speel ruiten.  

c. Neem de uitkomst met A; speel klaveren. 

d. Duik de uitkomst.   

 

Je bent leider in een SA-contract, dus telde je je vaste slagen voordat je ook 
maar één kaart bijspeelt. 

 
Ik kom aan zes: A, AH en AHV. 

 
En ik hoef je niet te vertellen dat de hartenkleur drie extra slagen kan 

leveren, de ruiten twee en klaveren één. 
 

Je let ook nog even op mogelijke snode plannen van je tegenstanders. Aan 

het begin van de ronde wenste je ze wel een prettig spel, maar zelfs zo’n 
welgemeende wens heeft z’n grenzen. 

 
 


