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Anti Corona Competitie  Nr. 35 donderdag 11 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 34) 

 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 = 10 punten 
b. Twee rondjes klaveren als A niet meteen wordt gelegd = 7 punten 

c. 6 naar B = 2 punten 

d. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 7 bijspelen = 3 punten 

e. 10; als west laag bijspeelt, laat je dummy 9 bijspelen = 4 punten 

 
De plaats van H en A in de kaartverdeling is cruciaal. Je speelplan pakt 

fataal uit als je met de verkeerde kleur begint. 
 

o Als je begint met de ruitensnit, zal oost de schoppenaanval voortzetten. 
Jouw 10 neemt west over met H, en met zijn volgende schoppen 

‘gunt’ hij jouw A een slag. Daarmee is je schoppendekking finito. 

Omdat je na je twee gewonnen schoppenslagen vier ruiten- en twee 

hartenslagen, nog maar acht slagen telt, moet je nog één slag 
‘organiseren’. Dat kan in klaveren. Maar… west zal beslist na A ook 

nog twee schoppenslagen in zijn zak steken, en dan ben je down 
voordat jij weer mag. 

 
o Als je begint met één rondje klaveren ben je veilig. Want dan heb je 

toch je negende slag al binnen als daarna de ruitensnit mislukt.  

       Met A bij west, zoals in de gegeven verdeling, heb je geen enkel 

probleem. Want als west schoppen speelt, naar jouw A10, brengt hij 

jou daarmee een extra schoppenslag.  
       Met A bij oost, speelt oost dóór A10, en neemt west jouw 10 

over met zijn H, speelt dan schoppen na, en weg is je 

schoppendekking. Als daarna de ruitensnit mislukt, kan alleen oost nog 

aan slag komen, met H. Helaas voor oost: die heeft dan geen 

schoppen meer! En als hij toevallig nog wél een schoppentje bezit, heb 

je ook geen probleem, want dan heeft west een schoppen minder. Dan 
maak je dus evengoed je 3SA-contract. 

 
Op de volgende pagina gaan we nog even door met dit spel… 
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o Extra ronde klaveren voor een overslag? 

En als OW het eerste klaverrondje duiken? Is het dan verstandig om 

(voor een overslag) er een tweede rondje klaveren tegenaan te gooien 
voordat je overstapt op de ruitensnit? 

 
Deze vraag legde ik voor aan Bep Vriend en Anton Maas. En dat 

leverde het volgende unieke antwoord op! Uniek, omdat het hoogst 
zelden voorkomt dat Bep en Anton voor een verschillende aanpak 

kiezen. 
 

Goedemorgen Roberto, 

 
Een leuk probleem.  

 
Eerst klaveren spelen is veel, veel beter dan meteen de ruitensnit 

nemen. Dat is de kern van dit spel. 
  

Bep zou na een rondje klaveren overschakelen op de ruiten. Je 
weet maar nooit: straks heeft oost, om een of andere alleen hem 

bekende reden, een keertje A gezakt. Dat zou ik als tegenspeler 

in viertallen ook zeker doen.  

 
In paren is het een beetje trickier. Voor Bep maakt de 

wedstrijdvorm niet uit: één keer klaveren, en als die houdt dan de 
snit op H.  

Ikzelf zou wellicht de neiging hebben (te) hebberig te zijn en nog 
een rondje klaveren proberen voor een extra slag.  

 

Met c) blijf je bij een gelukte snit in de hand. Dat is duidelijk veel 
eleganter dan e) en ook dan d), maar is niet per se nodig, omdat 

je nog een entree hebt in H. 

 

Verkeerde hand? 
Een paar lezers vroegen mij of dit contract niet door de verkeerde 

hand wordt gespeeld. Noord heeft immers een mooie 1SA-opening 
in handen en zuid is te zwak om te openen.  

 
Dat is inderdaad waar. Bij het componeren van dit vraagstuk lette 

ik meer op de speel- dan op de biedtechniek. Maar… in de vorige 

eeuw speelde ik jarenlang de ‘Nieuw Amstelveense 1SA-opening’. 
Ongeacht de kwetsbaarheid openden we 1SA met 10-12 punten! 

Omdat daar toen vrijwel geen verdediging tegen was, leverde dit 
biedwapen ongelooflijk veel op. ‘Nieuw Amstelveens’ was bedacht 

door een stel zeer begaafde studenten en zeer gevreesd. Ook 
‘Precisie’, was in die jaren populair. Je moest wel stevig in je 

schoenen staan om tegen Nieuw Amstelveens Precisie te durven 
spelen. Op de Nieuw Amstelveense systeemkaart stond namelijk: 

‘Tijd-, diepte- en fragmentatiebommen tegen Precisie’… 
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De nieuwe vraag (ACC 35) 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1  ?? 

 
Zuidhand 1  Zuidhand 2 

 H V 9 8 7    H B 2 

 V B 8    A V 9 8 

 6 5     2 

 A V 6    H B 10 9 8 

 
Wat bied jij met deze twee zuidhanden? 

a. Doublet met zuidhand 1 én zuidhand 2. 
b. Doublet met zuidhand 1 en 2 met zuidhand 2. 

c. 1 met zuidhand 1 en doublet met zuidhand 2. 

d. 1 met zuidhand 1 en 2 met zuidhand 2. 

 
 

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 35) Overpeinzing 

West  Noord Oost  Zuid 

    1  ?? 

 

Zuidhand 1  Zuidhand 2 
 H V 9 8 7    H B 2 

 V B 8    A V 9 8 

 6 5     2 

 A V 6    H B 10 9 8 

 

Wat bied jij met deze twee zuidhanden? 
a. Doublet met zuidhand 1 én zuidhand 2. 

b. Doublet met zuidhand 1 en 2 met zuidhand 2. 

c. 1 met zuidhand 1 en doublet met zuidhand 2. 

d. 1 met zuidhand 1 en 2 met zuidhand 2. 

 
Heel lang geleden, in de 20e eeuw, werd door veel bridgedocenten een 

eenvoudige grens getrokken tussen een volgbod en doublet:  
- een volgbod belooft een 5+kaart in de geboden kleur met maximaal 12 

punten;  
- een doublet minstens 13. 

 
Met die grens heb je bij deze twee zuidhanden geen probleem: 14 punten, 

dus tweemaal doublet! 
 

Anno 2020 wordt een heel andere grens geadviseerd en toegepast: 
o Een volgbod belooft een 5+kaart in de geboden kleur met 7-16 punten; 

o Een doublet belooft:   

- of 12-16 punten met minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren; 
- of 17+ met elke mogelijke verdeling. 

 
Begrijpelijke vraag:  Hoe weet de partner of het doublet gewone kracht 

(12-16) heeft, of sterker (17+) is? 
  

Antwoord:   Met 12-16 punten zal de doubleerder op elk bod 
passen dat geen (extra) kracht belooft! Iets anders 

dan een pas belooft extra kracht. 
 

Volgbod of doublet? 
Als je volgbod 7-16 punten belooft met een 5+kaart in de geboden 

kleur, en je met 12-16 punten alleen een doublet mag plaatsen met 
minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren, kún je een hand hebben 

waarmee je kunt kiezen.  

De gegeven twee zuidhanden zijn daar een mooi voorbeeld van. Beide 
handen hebben immers een 5-kaart én minstens een 3-kaart in de 

ongeboden kleuren. Als voor jou het vinden van een fit in een hoge 
kleur op de eerste plaatst staat, is ACC 35 voor jou meer een 

hamerstuk dan een vraagstuk… 


