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Anti Corona Competitie    Nr. 47            zondag 5 juli ’20 
 

 

Mijn hobby is natuurfoto's 

maken en gedichten 

schrijven. Dat 

combineer ik wekelijks in 

de Nieuwsklok (een huis 

aan huis krant van 

Oisterwijk, Haren en 

Moergestel. Ook digitaal 

te lezen.) en om de drie 

dagen in een digitale krant 

"Oisterwijk Nieuws". 

 
Loes Westgeest 

 

 

 

 

 

 

 

 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 46) 

 

 A 2 

 B 10 9 8 3 2 

 H V 4 

 3 2 

  
 B 10  

 H V 7 6 5 4 

 A B  

 A 5 4  

 
Na 1 - 4 ben jij leider in 4. 

 
West komt uit met H. 

 
Welke speelwijze is de jouwe? 

 
a. Ik laat dummy 2 bijspelen                                                           = 0 ptn 

b. Ik win de uitkomst met A; driemaal ruiten, op de 3e ruiten 4 weg = 0 ptn 

c. Ik win de uitkomst met A; driemaal ruiten, op de 3e ruiten B weg =10 ptn 

d. Ik win de uitkomst met A; dan troef spelen                                   = 0 ptn 

e. Ik win de uitkomst met A; A, klaver na                                       = 0 ptn 

 
Laat dummy meteen A leggen. OW kunnen dan wel ee schoppenslag winnen 

als ze nu aan slag komen. Dat wil je niet. Speel daarom 4 naar A, B naar 

H en dan V waarop je zuids laatste schoppenkaart opruimt (speelwijze c). 

Met deze aanpak voorkom je een schoppenverliezer. ‘En als oost of west 

maar twee ruiten heeft en V troeft?’ Dat is dan minstens zo prettig. OW 

kunnen namelijk alleen maar ‘aftroeven’ met A. Daar verlies je altijd een 

slag aan. Nu zijn ineens al je harten hoog zonder dat je troef hoeft te 
trekken. 

 
Merk op dat je geen verliesslag voorkomt als je op dummy’s hoge ruiten 4 

opruimt (speelwijze b). Zuids derde klaveren kun je immers in dummy 
troeven. Je hebt vanaf het begin één klaververliezer; het opruimen van een 

zuidelijk klavertje verandert dat niet. 
 

Met de uitkomst duiken (a), lever je al meteen een schoppenverliesslag in 
zonder dat je daar een slag voor terugkrijgt. 

 
Troeftrekken (d) zet voor OW eveneens de weg open naar een 

schoppenverliezer: grote kans dat OW weer schoppen spelen na A.  

Datzelfde gevaar dreigt als je de troeven laat zitten en A speelt en klaveren 

na (e). Natuurlijk wil je zuids derde klaveren in dummy troeven. Dat heeft 
echter geen enkele haast: eerst die schoppenverliezer voorkomen! 
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De nieuwe vraag (ACC 47) 

 

 4 3 2 

 A 2 

 V 10 8 

 A V 10 8 6 

  
 A V B 8 7 6 5 West  Noord Oost  Zuid 

 B 4 3  1  2  2  4 

 B 5   pas  pas  pas 

 5 

 

West komt uit met 5.  

Hoe probeer je dit contract te maken? 

 
a. Duik A. 

b. Neem A en snij op H. 

c. Neem A en vervolg met 8 naar B. 

d. Neem A, speel naar A en snij op H. 

 

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 47) Overpeinzing 

 

 4 3 2 

 A 2 

 V 10 8 

 A V 10 8 6 

  
 A V B 8 7 6 5 West  Noord Oost  Zuid 

 B 4 3  1  2  2  4 

 B 5   pas  pas  pas 

 5 

 
West komt uit met 5.  

Hoe probeer je dit contract te maken? 

 

Natuurlijk kijk je meteen naar wat partner op tafel legt. De dertien kaarten 
van je maat zijn net zo belangrijk voor je speelplan. Daarnaast kunnen het 

bieden en de uitkomst een redelijk beeld geven van de 25 nog onzichtbare 
kaarten. 

 
Zo verwachtte deze zuidspeler al vóór de uitkomst – dankzij oosts 2-bod – 

maximaal een 2-kaart harten bij partner noord. Dus geen drie 
hartenverliezers, maar maximaal twee. Dat maakte het aantrekkelijk om 

meteen in 4 te parkeren. 

 
Vanuit de zuidhand tel je vier dreigende verliezers: 

- één in schoppen: als H verkeerd zit; 

- één in harten; zuids 3e harten troef je in dummy; 

- twee in ruiten; één als je met succes snijdt op H, want dan ruim je op de 

tweede klaverenslag een ruiten op.  

 
Kort samengevat:  

- als je met succes in schoppen snijdt, maak je je contract.  
- als je met succes in klaveren snijdt (en een ruitenverliezer opruimt op A) 

maak je ook je contract. 
Mislukt je snitpoging, dan ben je down. Dus is de vraag: welke snit heeft de 

grootste kans van slagen?  
 

Het liefst kijken we even in wests hand, maar is dat wel nodig? Want west 
vertelt al veel met zijn openingsbod en uitkomst… 

 

West belooft met zijn openingsbod minstens 12 punten. 
 

Aantrekkelijke uitkomstkaarten zijn:  H, met ook V in handen; 

       A, met daarnaast H. 

 
Als west dan toch uitkomt met 5, zou je kunnen vaststellen dat hij niet over 

deze twee ‘koppels’ beschikt… 


