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Anti Corona Competitie    Nr. 58 vrijdag 7 augustus ’20 

 
Als veel contracten: wel degelijk een wolkje aan de lucht, dat maakt 

het alleen maar mooier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friesland 

 

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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De vorige vraag (ACC 57) 

 

Na 1 - 1 - 2 - 4 ben jij leider in een 4-contract. 

 

 A 5 4 3 2 

 10 9 8 7 

 2 

 4 3 2 

  
 V 

 A H V B  

 A 5 4 3 

 H 7 6 5 

 
West opent de aanval met de uitkomst van H. 

Welke speelwijze is de jouwe? 
 

Ik win de uitkomst met A en speel dan: 

a. 3 getroefd; A; 2 getroefd; 4 getroefd; etc. 

b. V naar A, 2 getroefd, 3 getroefd, 3 getroefd; etc. 

c. Speelwijze a en b zijn beide goed: als je maar heen en weer troeft. 

d. Niks heen en weer troeven: gewoon troeftrekken en dan op de klaveren af. 
 

Beloning: a = 3 ptn; b = 10 ptn; c = 5 ptn; d = 0 ptn. 

 

Slechts één speelwijze levert tien slagen op: V naar A en dan om de beurt 

de schoppen en ruiten troeven (speelwijze b)!  
Wie begint met het troeven van 3, gaat de boot in! Geloof je dat niet? Speel 

maar na met speelkaarten, dan weet je meteen waardoor het dan misgaat. 
 

Door alle acht troeven afzonderlijk te maken, haal je – met A en A – 

precies je contract. 

 
Fijn dat west niet koos voor een troefstart, want dan kun je het schudden. 

Net zoals de leiders die begonnen met het aftroeven van 3… 

 

Cross-ruff-tip!  
Begin met het troeven van je langste kleur, dan kom je altijd goed uit. 

In dit spel heb je meer schoppen dan ruiten, dus troef je het eerst een 
schoppenslag! 
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De nieuwe vraag (ACC58) 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  pas  2*  ??   V B 8 7 6 

 A V 9 8 7 

 A 8 

 2 

 

*2: belooft een (zeer) zwak spel met een 6+kaart in een lage kleur. Als jij 

past, moet openaar west 3 bieden. Met lengte klaveren zal oost dan passen, 

met lengte ruiten zal hij 3 bieden. 

 

Welk biedkaartje pak jij na het 2-bod uit je biedbox? 

a. Pas 

b. Doublet 
c. 3 

d. 3 

 

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 (ACC58) Overpeinzing 

 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1SA  pas  2*  ??   V B 8 7 6 

 A V 9 8 7 

 A 8 

 2 

 

*2: belooft een (zeer) zwak spel met een 6+kaart in een lage kleur. Als jij 

past, moet openaar west 3 bieden. Met lengte klaveren zal oost dan passen, 

met lengte ruiten zal hij 3 bieden. 

 

Welk biedkaartje pak jij na het 2-bod uit je biedbox? 

a. Pas 

b. Doublet 
c. 2 

d. 3 

 
Dit spel noteerde ik jaren geleden uit een publicatie van Berry Westra. Berry 

zat zelf met deze hand op de zuidzetel. En ook Berry, met alleen een 
uitkomstdoublet in zijn gereedschapstas, zocht naar een creatieve manier om 

zonder speciale afspraak zijn twee hoge 5-kaarten te melden. 
 

 
 

 
 


