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Anti Corona Competitie    Nr. 53        zondag 19 juli ’20 
 

 

 

 

 

 

 

Partnerschap 

 

Met en van elkaar genietend  

nimmer onaangenaam verdeeld 

belangstellend naar elkaar luisterend 

het perfecte spiegelbeeld    

 

 

 

 

Foto gemaakt in de Spaanse streek Galicië 

 

 

 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 Excel-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/RswdvPaMq 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 
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Het antwoord op de vorige vraag (ACC 52) 

 

 A 3 2 

 4 3 2 

 A 3 2 

 5 4 3 2 

  
 H V 

 A H 5 

 H 4 

 H V B 10 9 8 

 
Tegen jouw 6SA-contract start west met V. 

 
OW waren tijdens het bieden muisstil. 

 
Welke eerste slagen zijn de jouwe? 

 
a. A, klaveren spelen = 0 punten 

b. H, klaveren spelen = 0 punten 

c. A, 2  = 0 punten 

d. H, H = 10 punten 

 

Na de vorige opgave moet deze vraag iets van herkenning oproepen.  
 

Wederom gaat het om de broodnodige communicatie: je moet drie 

schoppenslagen zien te maken en dat kan alleen als je na HV nog een 

entree op tafel hebt voor A. Wees dus zuinig met die entrees. 

 
Je telt zeven vaste slagen: AHV, AH en AH. De klaveren zijn goed voor 

vijf slagen; dat is samen twaalf. 6SA C gloort dus aan de horizon. Ook nu win 
je alleen de derde schoppenslag als je op tijd HV speelt. Dat moet je beslist 

doen voordat dummy’s A zijn slag maakt! 

 

Win de uitkomst met H, speel H en V, en draai dan de klaveren af tot A 

zich meldt (speelwijze d). Alle volgende slagen zijn voor jou: A is bereikbaar 

dankzij toegangspoort A, op A verdwijnt 5 en daarmee de dreigende 

tweede verliesslag. 

 
Wie de uitkomst neemt met A, en/of meteen begint met klaveren, heeft een 

(te) groot probleem als OW na A ruiten terugspelen. Dummy wint die slag 

met A, maar A is dan nog niet klaar voor consumptie… 
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De nieuwe vraag (ACC 53) 

 

 A H 

 2 

 10 5 4 3 2 

 10 5 4 3 2 

  
 3 2 

 A H B 

 H V B 6 

 A V B 6 

 

Jij speelt 3SA; OW pasten. 
West opent de dans met de uitkomst van V. 

 
Je verzaakt niet, dus win je de uitkomst met A. 

 
Welke voortzetting is volgens jou de beste? 

a. 2 naar B 

b. 10 

c. 2 naar B 

d. 10 voor, snijden 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 uitslagbestanden bijhouden: in het tweede bestand noteer je de 

punten die je ‘overpeinsde’ antwoorden opleverden. 
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De nieuwe vraag (ACC 53) Overpeinzing 

 

 A H 

 2 

 10 5 4 3 2 

 10 5 4 3 2 

  
 3 2 

 A H B 

 H V B 6 

 A V B 6 

 
Jij speelt 3SA; OW pasten 

West opent de dans met de uitkomst van V. 

 

Je verzaakt niet, dus win je de uitkomst met A. 

 

Welke voortzetting is volgens jou de beste? 
a. 2 naar B 

b. 10 

c. 2 naar B 

d. 10 voor, snijden op H 

 

Je telt vijf vaste slagen: AH, AH en A. 

 

Je ziet ook twee lage kleuren die beide goed zijn voor vier extra slagen, 

waarbij een geslaagde snit op H vijf klaverenslagen oplevert. 

 

Door de schoppenstart heb je nog één schoppendekking over. Als je van slag 
gaat, controleer je dus nog steeds alle kleuren. 

 
 

 
 


