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Anti Corona Competitie    Nr. 48            dinsdag 7 juli ’20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zo mooi kan bridge zijn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van Jan Pietersen 

 

 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 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        = 5 pnt, het kan nog goed gaan 

b. Neem A en snij op H     = 3 pnt, mist kans op H-sec  

c. Neem A en vervolg met 8 naar B   = 0 pnt, hierdoor twee -verliezers  

d. Neem A, speel naar A en snij op H = 10 pnt, nu één -verliezer 

 
Laat dummy meteen A leggen; speel 2 naar A; 5 naar V en gooi 

daarna op A de 5 weg (speelwijze d).  

Je geeft alleen H af (als die niet al toevallig viel in de eerste schoppenslag), 

een hartenslag en (dankzij het opruimen van 5) één ruitenslag. De 

klaverensnit lukt namelijk zonder enige twijfel! 

 
Vraag: Hoe weet je zo zeker dat west H heeft? 

 

Antwoord: Dat vertelde west, met zijn openingsbod én met zijn uitkomst! 
 

Met zijn openingsbod belooft west in de regel minstens 12-13 punten. 
 

Met HV was west met H uitgekomen; zijn uitkomstkaart () ontkent 

daarom H of V. 

 
Met AH had west toch wel even dummy willen bekijken met A. Dat west 

niet met A uitkomt ontkent daarom ook A of H. 

 

Conclusie: oost moet minstens V en H in handen hebben.  

 

Je mist negentien punten. Oost heeft daar minstens vijf van in de beide rode 
kleuren. Dan blijven er nog veertien over voor west. Daar moeten dan wel de 

twee zwarte heren bij zitten. De schoppensnit is dan gedoemd tot mislukken, 
terwijl de klaverensnit moet leiden tot jouw meerdere eer en glorie… 
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De nieuwe vraag (ACC 48) 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Dummy west    Leider oost 
 V 10 8 6 

 A 4 3 

 10 9 8 

 A 8 6 

Jouw zuidhand 

 B 4 3 2 

 H V 10 2 

 2 

 9 7 5 3 

 
Je komt uit met H.  

De leider laat dummy 3 bijspelen. Partner noord speelt 6 bij en de leider 

5.  

 
In jullie systeem is partners 6 een afsignaal. 

 
In welke kleur zet je je aanval voort? 

a. Schoppen 

b. Harten 
c. Ruiten 

d. Klaveren 
 

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 48) Overpeinzing 

 

West  Noord Oost  Zuid 
    1SA  pas 

3SA  pas  pas  pas 
 

Dummy west    Leider oost 
 V 10 8 6 

 A 4 3 

 10 9 8 

 A 8 6 

Jouw zuidhand 

 B 4 3 2 

 H V 10 2 

 2 

 9 7 5 3 

 

Je komt uit met H.  

De leider laat dummy 3 bijspelen. Partner noord speelt 6 bij en de leider 

5.  

 

In jullie systeem is partners 6 een afsignaal. 

 

In welke kleur zet je je aanval voort? 
a. Schoppen 

b. Harten 
c. Ruiten 

d. Klaveren 

 

Omdat jij met je uitkomst van H óók V belooft, zal je partner beslist een 

positief signaal afgeven met B in handen. Je mag dus aannemen dat de 

leider B heeft. Harten doorspelen betekent dat je de leider een slag laat 

maken met B. Dat moet je niet willen en zo speel je dus niet!  

 

Laat ik meteen eerlijk zijn: ook ik heb geen idee welke kleur het mooiste 
resultaat oplevert. Je kunt hoogstens denken in termen van succeskánsen.  

 
Aan de hand van wat je in dummy ziet liggen, moet je je kansen afwegen. 

 


