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Anti Corona Competitie  Nr. 32 vrijdag 5 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 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    = 5 punten (gaat fout 

met A bij oost) 

b. Neem de uitkomst met A; speel ruiten     = 3 punten (levert te 

weinig/slechts twee slagen op met H bij west) gaat fout met H bij 

oost, maar ook met H bij west en A bij oost)  

c. Neem de uitkomst met A; speel klaveren  = 3 punten (gaat alleen 

goed als B valt én daarna V wordt gevangen) 

d. Duik de uitkomst                                      = 10 punten 

 

Grootste gevaar zit in de schoppenkleur. Als je de uitkomst meteen neemt 
met A, en oost daarna aan slag komt en de schoppenaanval voortzet, ben je 

down voordat je weer aan slag bent. 

 
Als je de eerste slag aan west gunt, kan je 3SA-contract niet meer down, wat 

west ook naspeelt. Deze duikactie heet de ‘Bath coup’. West kan geen 
schoppen doorspelen zonder een slag cadeau te geven. Als hij met V 

doorgaat, wint je met A en is B een slag. Als hij met een kleintje vervolgt, 

en oost speelt ook klein, maak je direct B. 

 
Ook klaveren door is (voor OW) geen succes, want dan maak je altijd 10. 

Als west voor harten kiest, doet hij wat jij al van plan was. Daar ga je dan 
mee door tot A zijn slag wint.  

Maar let op als west de tweede slag ruiten voorspeelt! Als je dan hebberig 
hoopt op de V bij west en daarom klein legt in dummy, kan het alsnog mis 

gaan. Oost wint met V en speelt schoppen na, zodat je je schoppendekking 

kwijt bent. Wanneer je daarna de noodzakelijke hartenkleur aanbreekt, 

winnen de tegenstanders via A en vervolgen met de overige schoppen. 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 32) 

 V 3 2 

 A 3 2 

 3 2 

 6 5 4 3 2 

 

 H 

 5 4 

 A H V 4 

 H V B 10 9 8 

 
Tegen jouw 5-contract start west met B. 

Je wint de uitkomst met A. 

Welk vervolg zou het jouwe kunnen zijn? 

a. H, 4 getroefd 

b. H 

c. H 

d. 5, dummy laten duiken 

e. 5 naar A 

 

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 32) Overpeinzing 

 V 3 2 

 A 3 2 

 3 2 

 6 5 4 3 2 

 

 H 

 5 4 

 A H V 4 

 H V B 10 9 8 

 
Tegen jouw 5-contract start west met B. 

Je wint de uitkomst met A. 

 

Welk vervolg zou het jouwe kunnen zijn? 
a. H, 4 getroefd 

b. H 

c. H 

d. 5, dummy laten duiken 

e. 5 naar A 

 

Je speelt een troefcontract, dus tel je allereerst je dreigende verliezers.  
Dreigende verliezers vind je meestal het gemakkelijkst door vanuit de hand 

met de meeste troeven te redeneren.  
 

Laten we voor de verandering de zuidhand stap voor stap bekijken: 
 

H:  Je mist A, dus tel je deze kaart als één dreigende verliezer. 

54:  Dummy’s A kan slechts één van deze twee harten ‘beschermen’. 

Dus tel je één dreigende hartenverliezer. 
AHV4: Over AHV maak je je geen zorgen: 4 is de enige ruiten die 

bescherming behoeft en die kan zo nodig altijd in de dummy 
getroefd worden dankzij de overdaad aan klaveren. 

HVB1098: Het ontbreken van troefaas is méér dan een dreigende verliezer: 

dit is een zékere verliezer! 

 

Na de vlootschouw van dreigende verliezers volgt de mooiste fase van het 
speelplan: zoeken naar het voorkomen van dreigende verliezers. In een 

troefcontract zit het voorkomen van verliezers vaak in bijkleuren die in de 
hand en dummy ongelijk zijn van lengte.  

 
De ruitenkleur is daar een mooi voorbeeld van. Na de tweede ruitenslag zou 

je 4 al kunnen troeven. 

 

Ik gaf al aan dat je een klaverenverliezer niet kunt voorkomen. Dus richt je je 
helemaal op de dreigende verliezers in de hoge kleuren. 

 
 


