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Anti Corona Competitie  Nr. 33 zondag 7 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 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  = 5 ptn. (omdat je je lot nog in eigen handen hebt) 

b. H    = 3 ptn. (als OW harten switchen valt het doek) 

c. H    = 10 ptn. (5-contract is veilig) 

d. 5, dummy laten duiken = 0 ptn. (deze verliesslag wil je voorkomen) 

e.  5 naar A   = 0 ptn. (kansen vrijwel verkeken) 

 

 

Grijp B met A bij de kladden en speel dan onmiddellijk H! 

 

OW mogen die slag pakken met A, maar voor jou staat vast dat ze alleen 

nog hun andere zwarte aas zullen maken. Jouw dreigende hartenverliezer 

ruimt het veld onder dummy’s V. 

Zodra je weer aan slag bent, steek je over naar A, gevolgd door V 

(hartentje (= verliezer) weg)! 

 
Waarom niet eerst ruiten doorspelen? 

o Omdat het opruimen van een hartenkaart in dummy niets verandert 
aan de dreigende verliesslag.   

o Onnodig risico; als de ruiten 5-2 zitten troeven OW je V af.  

 

Waarom niet eerst klaveren? 
Omdat je A mist. Als OW die meteen leggen en harten spelen, is met 

A je entree van tafel. Dat is je belangrijke verbindingsweg naar V. 

Onder die kaart wil je immers de dreigende hartenverliezer laten 

verdwijnen. Maar dat kan pas als je daarvoor H hebt gespeeld.  
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De nieuwe vraag (AC 33) 

 

West  Noord Oost   Zuid  Jouw zuidhand 
  1  1  1SA   6 3 

pas  2  pas  ??   10 8 5 

         A B 10 8 4 

         H 9 5 

 

Welk biedkaartje leg je als zuid in je tweede beurt op tafel? 
 

a. pas 
b. 2 

c. 2SA 
d. 3 

e. 3 

f. 3 

g. 3SA 
 

 

Houd je je eigen competitie bij met het Excel-spreadsheet? Schrijf dan 
nu de letter op die voor jouw keus staat. Over twee dagen lees je 

hoeveel punten je mag invoeren in je Excel-overzicht. 

 

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… 
 

Je kunt ook twee bestanden bijhouden: in het tweede bestand noteer je de 

punten die je ‘overpeinsde’ antwoorden opleverden. 
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De nieuwe vraag (AC 33) Overpeinzing 

 

West  Noord Oost   Zuid  Jouw zuidhand 
  1  1  1SA   6 3 

pas  2  pas  ??   10 8 5 

         A B 10 8 4 

         H 9 5 

 

Welk biedkaartje leg je als zuid in je tweede beurt op tafel? 
 

a. pas 
b. 2 

c. 2SA 
d. 3 

e. 3 

f. 3 

g. 3SA 

 
Een lastige. Net toen ik een nieuw vraagstuk wilde bedenken, kreeg ik deze 

vraag van een lezer. Een gewone biedsituatie en een gewone zuidhand. 
 

Maar ik vond hem toch lastig/mooi genoeg om de visie te vragen van twee 
spelers van wereldformaat: Bep Vriend en Anton Maas. 

 
Een mooie gelegenheid om je met Bep en Anton te meten. 

 
Ik geef ook voor deze overpeinzing het woord aan deze twee giganten. 

 

Dit is een interessante situatie.  
 

Om te beginnen: het 2-rebid van noord = 16 plus; daar mag je 

niet op passen.  

Dat geeft aan dat SA niet de juiste speelsoort hoeft te zijn.  
 

Hij heeft geen SA-verdeling met 12-14 punten (want dan had hij 
op jouw 1SA gepast. 

En ook geen SA-verdeling met 18-19 punten (dan had hij 3SA 

geboden). 
 

Jij hebt als zuid geen minimale hand voor 1SA, dus wil je na 
partners 2 iets positiefs doen. 3SA ligt voor de hand maar je 

kijkt een beetje fronsend naar je twee kleine schoppen. 
 

Het liefst zou je 3 willen bieden als forcing bod, maar ja, dan 

moet je dat maar net als forcing met je partner hebben 

afgesproken. Daar gaan we niet van uit. 

 


