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Anti Corona Competitie  Nr. 34 dinsdag 9 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 33) 

 

Mogelijke noordhand 
 H 10 2 

 A H B 2 

 2 

 A V 7 6 4 

 

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  = 2 ptn. 

b. 2= 10 ptn. 

c. 2SA = 3 ptn. 

d. 3   = 8 ptn. 

e. 3   = 8 ptn.  

f. 3   = 8 ptn. 

g. 3SA = 9 ptn. 

 
Bep & Anton: 

De 10 is voor 2! Eigenlijk is dit een 11. 

 

Wij hebben geen betekenis over de 2-afspraak, maar het klinkt als een 

maximum van je 1SA-bod waarbij je twijfelt over de speelsoort.  

Als je als noord in schoppen xx zou hebben in plaats van Hxx, zou een 

alarmbel voor SA moeten gaan rinkelen. 

 

Rob: 
Degenen die nog steeds zeer grote vraagtekens plaatsen bij zuids 2-

bod, met slechts twee kleine schoppen, en dat dan ook nog beloond 
zien worden met een zeer dikke 10, wijs ik op het volgende.  

 
Zuid kan dit ‘krachtbod’ alleen maar gebruiken, omdat hij met zijn 

eerste bijbod, 1SA, een 4-kaart schoppen ontkende! Daardoor kán zijn 
2-bod niet opeens wél schoppen beloven. En met opvang in schoppen 

en 8-9 punten had hij – tegenover zijn klaveren en harten biedende 
partner – zelf 3SA uitgeboden. 

 
Omdat 3, 3 en 3 ook duiden op 8-9 punten, is dat ook goed voor 

een ruime voldoende. Met 2SA geef je een te negatieve boodschap.  
 

Hyper even rustig uit; het nieuwe vraagstuk is een hamerstuk! 
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De nieuwe vraag (ACC 34) 

 

 4 3 2 

 A 2 

 A V B 9 7 

 H V 2 

  
 A V 10 

 H 5 4 3 

 10 8 6 

 B 10 8 

 

Je speelt 3SA. 
West start met 5, oost B, voor jouw V. 

 
Hoe speel je verder? 

a. Een rondje klaveren. 
b. Twee rondjes klaveren als A niet meteen wordt gelegd. 

c. 6 naar B. 

d. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 7 bijspelen. 

e. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 9 bijspelen. 

 
 

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 (ACC 34) Overpeinzing 

 

 4 3 2 

 A 2 

 A V B 9 7 

 H V 2 

 H 9 8 7 5  B 6 

 V 10  B 9 8 7 6 

 3 2  H 5 4 

 A 5 4 3  9 7 6 

 A V 10 

 H 5 4 3 

 10 8 6 

 B 10 8 

 
Je speelt 3SA. 

West start met 5, oost B, voor jouw V. 

 

Hoe speel je verder? 
a. Een rondje klaveren. 

b. Twee rondjes klaveren als A niet meteen wordt gelegd. 

c. 6 naar B. 

d. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 7 bijspelen. 

e. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 9 bijspelen. 

 

Ik beloofde een hamerstuk. Om die afspraak na te komen, geef ik jou, als 
minder ervaren speler, de volledige spelverdeling.  

 
West kwam uit met een kleine schoppen. Die uitkomst vraagt om terugkomst 

in die kleur; je hoeft dus niet door de kaarten heen te kijken om te weten dat 
west in schoppen hetzelfde heeft als in deze spelverdeling. 

 
Daarnaast zijn voor jou alleen A en H van belang. Omdat dat plaatjes zijn 

in de twee kleuren waarvan jij moet leven.  

 
Als H goed zit, bij west, kun je achterelkaar vijf ruitenslagen oppakken. Dan 

heb je, met V, A en AH, je contract binnen. 

 

Maar als H fout zit, maak je een ruitenslag minder. Dan heb je in ieder geval 

één klaverslag nodig om toch aan je negen slagen te komen. 

 
Dan ga je dus twee keer van slag: met H en met A, voordat je negen 

gewonnen slagen op je telraam hebt staan. En beide keren dat OW aan slag 
komen, willen ze maar één ding: doorgaan met de schoppenaanval. 

 
Aan jou de eer om je kleurvolgorde zó te kiezen dat ze ook met de hierboven 

gegeven verdeling volkomen kansloos zijn!  
 


