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Anti Corona Competitie  Nr. 44 maandag 29 juni ’20 
 

Zo mooi kan een ‘zwarte vrouw’ 

zijn! 
 

Ondanks dat ik deze foto met een 
zeer beperkt fototoestel schoot, en 
de scherpte te wensen overlaat, 

beschouw ik dit plaatje als mijn 
mooiste vakantiefoto. 

 
In een klein Grieks plaatje was in 
een open tent een bruiloft aan de 

gang. En terwijl onze reisgenoten 
zich verdrongen om een foto te 

maken van het dansende 
bruidspaar, zag ik in dit lieve 
mens, leunend op een 

geparkeerde auto, naar het 
gelukkig stel kijken. Kennelijk denkend aan háár grote dag en aan wat daarna 

kwam. Aan wat ze daarbij won en verloor.  
 

 Mail je naam en de letter van je antwoord naar de competitieleider van je 

club, óf naar de docent van je cursus als die een stand bijhoudt.  
En/óf houdt je ontwikkeling zelf bij met de Excel-spreadsheet, compleet met 

promotie en degradatie. Die kun je van mijn NAS-schijf plukken, uit de map 

‘De Exel-bestanden van Ingeborg Slikker’. 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, werp je 
dan pas over twee dagen op het nieuwe vraagstuk. 

 
 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 43) 

 

Bieding 1  Bieding 2  Bieding 3  Bieding 4 

Noord Zuid Noord Zuid Noord Zuid Noord Zuid 

1SA 2 1SA 2 1SA 2 1SA 2 

2 2SA 2 3 2 2 2 3 

??   ??   ??   ??  

 

Jouw Noordhand: 
 8 7 

 A 6 5 

 H V 9 8 

 A V 5 4 

 

Welke stelling klopt? 
a. Vier biedingen eindigen in een manchecontract.   0 pnt 

b. Drie biedingen eindigen in een manchecontract.   3 pnt 
c. Twee biedingen eindigen in een manchecontract.   6 pnt 

d. De vier biedingen eindigen in vier verschillende contracten.   10 pnt 

 
Bieding 1 

Zuids 2SA belooft 8-9 punten met precies een 5-kaart harten. Noords 
kracht is minimaal, dus geen manchecontract. En met de 5-3 fit in 

harten: liever 3 dan 2SA. Eindbod: 3. 

Bieding 2 

Zuid belooft minstens één hoge 4-kaart. Na noords ontkenning van een 
hoog kwartet, biedt zuid schoppen. Dat moet dan een 5-kaart zijn. En 

als zuid die kleur biedt met een sprong, wil hij naar de manche. Met een 
5-2-fit in schoppen speelt noord liever 3SA. Eindbod: 3SA. 

Bieding 3 
Zuids 2 vraagt net als in bieding 2 naar een hoge 4-kaart. Na het 

ontkennende 2-bod belooft zuids 2-bod een 5-kaart harten (en een 

4-kaart schoppen, omdat zuid anders niet voor Stayman (2) had 

gekozen maar voor Transfers (2). Ook meldt zuid dat hij alleen 

manchekansen ziet tegenover een maximale 1SA-opening. De kracht is 

minimaal (15) dus past slechts een pas. Eindcontract: 2. 

Bieding 4 

Zuid belooft een 6-kaart schoppen. Omdat noord met 1SA minstens een 

2-kaart schoppen garandeert, staat de schoppenfit vast. Maar zuid is 
kennelijk te zwak om tegenover een minimale SA-opening 4 uit te 

bieden. Noord is helaas minimaal, dus lijkt 3 het beste contract.  

Eindbod: pas. Eindcontract: 3. 

 
De vier biedseries leiden tot slechts één manchecontract. Hoe groter het 

aantal manchecontracten dat jij uitbood, des te groter het verschil met het 
aantal kansrijke manchecontracten. Omdat alle contracten verschillend zijn, is 

antwoord d goed voor de maximale score. 
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De nieuwe vraag (ACC 44) 
 

In de volgende vijf speelfiguren ben jij (zuid) aan slag. 

Figuur 1 Dummy west   Leider oost 
 H 

 H B 10 

Jouw zuidhand 

 A 

 A V 2 

Figuur 2 Dummy west   Leider oost 

 H 

 A B 9  

Jouw zuidhand 
 A 

 H V 10  

Figuur 3 Dummy west   Leider oost 

 H V 

 A 10 

   A 

 H V B 

Figuur 4 Dummy west   Leider oost 

 H V 

 H B 

Jouw zuidhand 
 A B 

 A V 

Figuur 5 Dummy west   Leider oost 

 B 7 6 4 3 2 

  Jouw zuidhand 

   A H V 10 9 5 

 
Stelling 1 

In de figuren 1 t/m 4 wint zuid met goed tegenspel altijd drie slagen.  
Stelling 2 

In speelfiguur 5 wint zuid met goed tegenspel altijd vijf slagen. 
 

a. Stelling 1 en 2 zijn correct. 
b. Stelling 1 en 2 zijn fout. 

c. Alleen stelling 1 is correct. 
d. Alleen stelling 2 is correct. 

 
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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Maar… veel valt er niet te overpeinzen. Je kunt veel beter de speelfiguren die 

je lastig vindt met echte speelkaarten uitleggen en dan kijken wat voor moois 

bepaalde acties kunnen opleveren. 


