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Anti Corona Competitie  Nr. 41 dinsdag 23 juni ’20 

Mijn 2e hobby: portretfotografie  Vertaald naar bridge: ‘Wat Stop? Niks stop, wij gaan gewoon door.’ 

 
 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 40) 

 

Spel 1   
   

 H 4 3 2   

 3 2   

 H V 3 2 

 A V 2 

 V x                 x x x 

 A B 6 5 

 A 5 4 

 B 5 4 

 B 10 3 

West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  2 

pas  4  pas  pas 

pas 

 
West komt uit met V. 

 
Hoe speel je de troefkleur aan?  

a. Ik speel 5 naar H, dan 2 naar B 

b. Ik snij niet; ik sla A en H.  

 

Spel 2 



 H 8 3 2 

 A 2 

 B 10 9 

 A B 3 2 

 x x x               A x 

 V 9 5 4 

 H V 3  

 8 7 

 H V 5 4 

West  Noord Oost  Zuid 

pas  1  pas  1 

pas  2  pas  4 

pas  pas  pas 
 

West speelt achtereenvolgens: AHV. 

Je troeft de 3e ruiten. 

 
Hoe speel je de troefkleur aan? 

a. Ik begin met 4 naar H. 

b. Ik steek met harten over naar dummy en 

speel dan 2 naar V. 

 

Jouw antwoord: 

a. Ik kies in beide spellen voor aanpak a                           = 0 punten 
b. Ik kies in beide spellen voor aanpak b                           = 10 punten 

c. Ik kies in spel 1 voor aanpak a; in spel 2 voor aanpak b  = 5 punten 

d. Ik kies in spel 1 voor aanpak b; in spel 2 voor aanpak a  = 5 punten 

 

Spel 1 
West opent 1 en komt uit met V. Deze uitkomst ontkent H; die 

moet oost dus hebben. NZ hebben samen 25 punten; dan blijven voor 
OW 15 punten over. West ontkent met zijn uitkomst H; die heeft oost 

dus. Dan moet west wel alle overige (12) punten hebben. V zit dus 

zeker bij west. Dan heeft snijden geen zin. Je enige kans op één 

verliesslag in schoppen is dat west Vx heeft. Dus sla je A, H en een 

kruis. 

Spel 2 
West ontkent met zijn pas openingskracht en hij laat achter elkaar 

AHV (9 punten) zien. Dan moet A beslist bij oost zitten. Dus speel je 

absoluut niet 4 naar H! Je steekt over naar dummy (met harten). 

Dan 2 naar V en daarna 4 naar… een kleine schoppen, hopend dat 

oost Ax heeft. Dat is je enige kans op één verliesslag in schoppen. 
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De nieuwe vraag (ACC 41) 

 

 West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  2  doublet 

pas  3  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 
 

 V 9 8 

 V B 2 

 9 8 7 6 5 

A 10 

 
 A B 10 7 6 5 

 A 

 A V 4 

 V 3 2 

 

Tegen jouw 4-contract komt west uit met 3 (dummy 2, oost 10, voor 

jouw A). 

 
Welk speelplan spreekt jou het meest aan? 

 
a. 2 naar A; V voor. 

b. 2 naar A; V voor; snijd op H. 

c. 2 naar A; 5 naar V. 

d. 2 naar 10. 

 

 

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. 
 

Ik heb trouwens een verrassing: je kunt voor dit vraagstuk kiezen uit twee 
overpeinzingen… 
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De nieuwe vraag (ACC 41) Overpeinzingen 

  

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  2  doublet 

pas  3  pas  3 

pas  4  pas  pas 

pas 
 V 9 8 

 V B 2 

 9 8 7 6 5 

A 10 

 

 A B 10 7 6 5 

 A 

 A V 4 

 V 3 2 

 
West kiest voor de uitkomst van 3 (dummy 2, oost 10, voor jouw A). 

 
Welk speelplan spreekt jou het meest aan? 

a. 2 naar A; V voor. 

b. 2 naar A; V voor; snijd op H. 

c. 2 naar A; 5 naar V. 

d. 2 naar 10. 

 

 
Overpeinzing 1 

 
Samen 26 punten met een tegenstander die opent. Reken er dus op, dat de 

meeste punten bij west zitten. 
 

Je telt 5 verliezers waarvan je er misschien 1 kunt wegwerken door de 3e 

klaveren in te troeven. 
 

Reken erop, dat de snits zowel in  als in  verkeerd zitten.  

 

Als je V speelt om B vrij te krijgen, moet je zorgen dat je daarna nog bij 

die B kunt komen. 

 
Als je V troeft, zal west zijn H niet leggen. 

 
Mocht oost aan slag komen, dan dreigt een -aanval. 
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Overpeinzing 2 

 

Vergeet dit spel en kijk even naar het volgende speelfiguur. 
 

Je speelt een hartencontract. Zuid  is aan slag. Er dreigen twee verliesslagen: 
een ruitenslag en A. Hoe kun je het aantal verliezers beperken tot één?  

 - 

 2 

 4 3 2 

 2 

 3 2     A 4 

 -     - 

 H V     B 10 9 

 10     - 

 H V 

 3 

 A 5 

 - 

Speel H voor en laat dummy 2 bijspelen.  

Stel dat oost A legt en ruiten terugspeelt.  

Die slag win je met A. Op V laat je dummy zijn laatste ruiten opruimen, 5 

troef je in dummy en de laatste slag is voor zuids troef. 

Deze speeltechniek heet: verliezer op verliezer (loser on loser). Op de 
verliesslag van H ruimde je verliezer 2 op.  

 
Nu terug naar het echte vraagstuk, met deze techniek in je achterhoofd…  


