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Anti Corona Competitie    Nr. 56 A       zaterdag 25 juli ’20 
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Geschoten vanaf ms. Ribka, met onze vrienden Karla en 

Bertus als gezagvoerders 

 

 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. 

 
 Geen nieuwe vraag, omdat we een korte vakantie inlassen!!! Maandag 

3 augustus hervatten we deze 2-daagse competitie met een nieuw 
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 55) 

 V B 7 

 B 3 2 

 A B 2 

 A 9 8 7  

    West  Noord Oost  Zuid 

 A H 10 9 8    1  pas  1 

 4    2  doublet* 3  4 

 H V 4   pas  pas  pas 

 6 5 4 3    

*supportdoublet (belooft precies driekaart ) 

 

West start met A; tweede slag speelt hij H voor. 

 
Je troeft H; hoe verder? 

a. Ik trek één keer troef                                              = 10 punten 
b. Ik trek twee keer troef                                             = 10 punten 

c. Ik trek drie keer troef                                              = 1 punt 
d. Ik trek geen troef maar speel meteen klaveren          = 10 punten 

e. Ik troef dummy’s laatste harten; daarna trek ik troef = 0 punten 

 

Speel na de afgetroefde H meteen klaveren (speelwijze d): A; 7 na. OW 

spelen na hun klaverenslag waarschijnlijk harten na. Die troef je ook, gevolgd 

door een derde klaverenslag. Het maakt je niet uit of OW die slag winnen met 

hun laatste klaveren of met een troef. Want zodra je weer aan slag bent, 
speel je drie keer troef en haal je de drie ruitenslagen binnen én je 

ontwikkelde klaverenslag. 
 

Alle troeven van OW ophalen, loopt verkeerd af. Je houdt dan maar één troef 
over, waardoor je één herhaalde hartenaanval kunt stoppen, maar geen 

twee. En je gaat twee keer in klaveren van slag voordat je de laatste 
klaverenslag kunt oogsten. Trek je eerst driemaal troef, dan krijgen de harten 

vrij baan zodra OW voor de tweede keer met klaveren aan slag komen. 
 

Beginnen met één of twee rondjes troef, en dan de klaveren gaat ook goed; 
alleen met drie keer troefspelen gaat het helemaal fout. 

 
Als de klaveren 4-1 zitten, kun je het contract waarschijnlijk niet maken. Dus 

ga je uit van de klaveren 3-2! 

 


