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Anti Corona Competitie Nr. 65          vrijdag 21 augustus ’20 
 

Tante Saar ‘Bridge’ Herengracht / het begin van 

de Reguliersgracht 
 

Tante Saar, zestig jaar bloemenmeisje (eerst 

met een mand vol bloemen, later met een 
bloemenstalletje) op het Rembrandtplein, was 

voor de wat oudere Amsterdammers een 
pronkstuk.  

 
Haar kleurige handel stond in schril contrast met 

enkele gitzwarte bladzijden uit haar leven.  
 

 
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 64) 

 

Speelfiguur a Speelfiguur b Speelfiguur c Speelfiguur d 

 A B 10 9 

 
 4 3 2 

 A B 9 

 
 4 3 2  

 A H B 5 4 

 
 3 2  

 A H B 10 9 

 
 3 2 

 

In de bijkleuren zijn in beide handen voldoende entrees om deze klaveren 
optimaal te spelen. 

 

Je wilt zoveel mogelijk klaverenslagen maken. 

Welke stelling is correct? 

 
a. In drie speelfiguren moet je beginnen met 2 naar 9 = 10 punten 

b. In twee speelfiguren moet je beginnen met 2 naar 9  = 6 punten 

c. In drie speelfiguren moet je beginnen met A                = 3 punten 

d. In twee speelfiguren moet je beginnen met A              = 6 punten 

e. In vier speelfiguren moet je beginnen met 2 naar B   = 0 punten 

f. In drie speelfiguren moet je beginnen met 2 naar B   = 3 punten 

 

Speelfiguur a 
Speel 2 naar 9, dan win je drie slagen als west H, V of beide 

honneurs heeft.  
Speelfiguur b 

Speel 2 naar 9, dan win je twee slagen met H10, V10 of HV10 

bij west. Gaat alleen mis met 10 bij oost. De kans op precies HV bij 

west is kleiner dan op H10, V10 of HV10 bij west. 
Speelfiguur c 

Sla A, en speel later 2 naar B. Levert een extra slag op met V bij 

west, met een kleine gratis extra kans op V-sec bij oost door eerst A 

te slaan. 

Speelfiguur d 
Speel 2 naar 9. Dat gaat ook goed met Vxxx bij west. Dankzij 10 

en 9 in de noordhand geef je ook met Vxxx bij west geen slag af als 

je vanuit zuid twee keer op V snijdt. De kans dat V bij de 4-kaart zit, 

is vier keer groter dan de kans op V-sec bij oost. Nadeel van eerst A 

slaan is dat je dan maar één keer over west kunt snijden. Daar weegt 

de vier keer kleinere kans op V-sec bij oost niet tegenop. 

 

Samenvattend: a is het enige goede antwoord.     



Anti Coronacompetitie  nummer 65                              vrijdag 21 augustus ’20 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
De nieuwe vraag (ACC 65) 

 

 V 10 5 

 A B 2 

 4 3 2 

 H V B 2 

    Noord Zuid (OW pasten) 
 H B 9 8 7 6  1  1 

 4 3    1SA  3 

 A V 6 5   4  pas 

 3 

 

West start tegen jouw 4 met H. 

 

Welk speelplan spreekt jou het meest aan? 
a. Duik de uitkomst. 

b. Neem de uitkomst met A en trek troef. 

c. Neem de uitkomst met A en speel klaveren. 

d. Neem de uitkomst met A en speel 2 naar V.  

 

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 65) 

 

 V 10 5 

 A B 2 

 4 3 2 

 H V B 2 

    Noord Zuid (OW pasten) 
 H B 9 8 7 6  1  1 

 4 3    1SA  3 

 A V 6 5   4  pas 

 3 

 

West start tegen jouw 4 met H. 

 

Welk speelplan spreekt jou het meest aan? 
a. Duik de uitkomst. 

b. Neem de uitkomst met A en trek troef. 

c. Neem de uitkomst met A en speel klaveren. 

d. Neem de uitkomst met A en speel 2 naar V.  

 
Natuurlijk telde je – vanuit de zuidhand – eerst de dreigende verliezers: 

één in de troefkleur, één in harten, drie in ruiten en één in klaveren. Zes 
dreigende verliezers. Ga d’r maar aan staan, zou je eerste gedachte kúnnen 

zijn. 
 

Als minder ervaren speler is het ’t moeilijkst om vuilnisbakken te zien én te 
gebruiken.  

 
Wat is een vuilnisbak? 

Dat is een kleur waarop je verliezers kunt dumpen. Omdat west met 

zijn H-uitkomst ook V belooft, kun je dummy’s B al als een klein 

vuilnisbakje zien. 

Datzelfde geldt voor de klaveren: van HVB houd je twee kaarten over 

die uitstekend als vuilnisbak kunnen fungeren.  

 
En welke kaarten zijn dan verliezers? 

In dit spel zijn zuids 43, V65 en 3 verliezers. Het voelt heel goed 

als je daarvan een belangrijk deel in de vuilnisbak kunt deponeren.  

Dat voelt niet alleen goed, het levert nog punten op ook . 
 

 
 

 

 
 

 


