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Anti Corona Competitie  Nr. 39 vrijdag 19 juni ’20 

Mijn 2e hobby: portretfotografie                   Vertaald naar bridge: ‘De ideale houding van de blinde’ 

 

 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. Die kun je van mijn NAS-schijf plukken, uit de map 
Competitievormen. De link naar die schijf staat in het roze kader. 

 
 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 hun eigen resultaat 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 38) 

 

West gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  doublet pas  1   V 8 7 

pas  1SA  pas  ??   B 10 9 8 

 H 9 

 V 10 9 8 

Wat is jouw tweede bieding met deze zuidhand? 

a. pas = 0 punten 
b. 2 = 6 punten 

c. 2SA = 7 punten 
d. 3SA = 10 punten 

 

Als oost na noords doublet redoubleerde of een bod deed, mag zuid passen. 
Partner noord komt dan immers nog een keer aan de beurt.  

 
Maar als oost past, zoals nu, mag zuid alleen passen als hij ervan overtuigd is 

dat wests 1-contract flink down gaat. Daar is kracht voor nodig én een flinke 

dot ruiten. Hoe zwakker zuids hand is, des te groter de noodzaak om een bod 

te doen.  
 

Zuids 1-bod belooft 0-8 punten. 

 

Andere biedacties na partners informatiedoublet 

 9-11 kleur met een sprong 
 1SA 6-9 met opvang/lengte in de kleur van de tegenpartij 

 2SA 10-11  
 12+ bied een manchecontract (of de kleur van west) 

  

Van de doubleerder weet je dat hij… 
óf: 12-16 punten heeft, met minstens een 3-kaart in de ongeboden kleuren; 

óf: 18-19 zonder die 3-kaart-garantie.  
Met de 12-16 punten moet hij na jouw bod dat geen kracht belooft passen.  

 
Maar wat doet noord? Hij past niet! Dus belooft hij 18-19 punten en heb je 

samen met partner 26-27 punten. Dan leg je de manchebal niet bij je partner 
met 2SA. Nee, dan schiet je die zelf met 3SA hoog in de touwen! Voor de 

ruiten hoef je niet bang te zijn: daar beloofde noord met zijn 1SA-rebid al een 
dekking in. 
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De nieuwe vraag (ACC 39) 

 

 A 3 2 

 3 2 

 A H V 3 2 

 4 3 2 

    Noord Zuid 
 H V B 10 4  1  1 

 6 5 4   1SA  2 

 4     2  3 

 A 7 6 5   4  pas 

 

West opent het bal met de uitkomst van H. 

 

Welke eerste slag(en) spreekt/spreken jou het meest aan? 
 

a. de uitkomst duiken. 
b. A; 4 naar A; H; V. 

c. A; 4 naar A; 2 getroefd. 

d. A; 4 naar A; 2 naar H; V. 

e. A; harten na. 

 
 

 
 

 

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 39) Overpeinzing 

 

 A 3 2 

 3 2 

 A H V 3 2 

 4 3 2 

    Noord Zuid 
 H V B 10 4  1  1 

 6 5 4    1SA  2 

 4    2  3 

 A 7 6 5   4  pas 

 

West opent het bal met de uitkomst van H. 

 
Welke eerste slag(en) spreekt/spreken jou het meest aan? 

 
a. de uitkomst duiken. 

b. A; 4 naar A; H; V. 

c. A; 4 naar A; 2 getroefd. 

d. A; 4 naar A; 2 naar H; V. 

e. A; harten na. 

 
De eerste vaste klus van een troefcontractbouwplan, het tellen van de 

dreigende verliezers, is in dit spel niet echt hoopgevend.  
 

Zoekend vanuit de zuidhand tel je: 

- drie verliezers in harten; 
- drie verliezers in klaveren. 

 
Als je je contract wilt maken, zijn dat er drie te veel. 

 
Lichtpunt is zonder meer dummy’s ruitenkleur. Daar moeten toch wat 

verliezers mee te voorkomen zijn. 
 

Aftroeven met de hand waarin je de minste troeven hebt, wordt ook nog 
weleens aanbevolen. Kortom, een prachtig spel waarin je je helemaal kunt 

leeg creëren!  
 

 
 

 


