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Bridge, IJburg 
 

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 68) 

 

Niet kwetsbaar tegen kwetsbaar koos je als gever met de zuidhand voor de 
aanval: 4. De kracht zat echter niet bij de tegenpartij maar bij je partner; 

die bewees zijn grenzeloze vertrouwen in jouw bied- en afspeeltechniek met 
5! 

 
 A 4 3 2 

 A 5 4 3 2 

 A H 2 

 2 

 V                                     A 4 3 

A                                     V 4 3 

 V 5 

 - 

 5 4 3 

 H B 10 9 8 7 6 5 

 

West start met H. Je laat dummy A bijspelen en ruimt 3 op. 

De tweede slag: 2, oost speelt 3 bij. Welke klaverenkaart leg jij? 

 

a. H                                           = 10 punten 

b. B                                              =   4 punten 

c. H of B leggen is even kansrijk =   7 punten 

 

H of B leggen is éven kansrijk, tot… je kijkt naar een 1-3-verdeling met 

precies V-sec bij west, en dus A43 bij oost. 

 
Als je dan H legt (a) valt V daaronder en verlies je alleen een slag aan A.  

 
En met A-sec bij west? Dan maakt het niet uit wat je legt. Je verliest dan  

– zelfs met open kaarten – altijd twee klaverslagen; ook als je in de hand je 
laagste klaveren bijspeelt. Na de verloren slag aan A kun je immers niet 

voorkomen dat ook V een slag opstrijkt…  

 

Met andere verdelingen maakt het leggen van H of B niet uit, omdat je 

ongeacht wat je bijspeelt, altijd twee klaverslagen zult verliezen, of hebben 

H en B evenveel kans (wanneer de klaveren 2-2 zitten; dus als de 

oostspeler A3 óf V3 in handen heeft).   

 

Met AV bij oost kan het niet verkeerd gaan: dan legt oost V en jij H. 

Datzelfde geldt voor V-sec bij oost. En met alle andere verdelingen kan het 

niet goed gaan - dan maakt het niet uit wat je bijspeelt. 
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De nieuwe vraag (ACC 69) 

 
Beide spellen: West gever / niemand kwetsbaar 

 
Spel 1 

 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
pas  1  1  pas   H 8 7 

pas  1SA  pas  ??   2 

 V B 8 

 B 10 9 4 3 2 

   

Spel 2 
West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

1  pas  pas  1SA   A 10 9 

pas  2SA  pas  ??   B 9 8 

 A B 10 9 

 A 7 6 

 
Welke stelling is correct? 

a.  In beide spellen kun je het beste passen. 
b.  Alleen in spel 1 kun je het beste passen. 

c.  Alleen in spel 2 kun je het beste passen. 

d.  In beide spellen kun je beter NIET passen.  
 

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 69) Overpeinzing 

 

Beide spellen: West gever / niemand kwetsbaar 
 

Spel 1 
 West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 

pas  1  1  pas   H 8 7 

pas  1SA  pas  ??   2 

 V B 8 

 B 10 9 4 3 2 

   
Spel 2 

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
1  pas  pas  1SA   A 10 9 

pas  2SA  pas  ??   B 9 8 

 A B 10 9 

 A 7 6 

 
Welke stelling is correct? 

a.  In beide spellen kun je het beste passen. 
b.  Alleen in spel 1 kun je het beste passen. 

c.  Alleen in spel 2 kun je het beste passen. 
d.  In beide spellen kun je beter NIET passen.  

 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je twee dingen weten: 

1. Wat verwacht partner van jouw hand? 
2. Wat vertellen zijn twee biedingen van zijn hand? 

 

In spel 1 weet partner noord dat je nul punten kúnt hebben. Dat zou iets 
kunnen zeggen over de kracht van zijn 1SA-rebid.  

 
Spel 2 hangt af van jullie afspraak over de kracht van jouw 1SA-bod in de 

zogenaamde ‘uitpaspositie’. Als je past, speelt wests 1. Dat zal zeer 

waarschijnlijk een goede score opleveren voor OW.  

 
Daarom wordt in de uitpaspositie de Regel van drie aanbevolen. Volgens 

die afspraak mag je de kracht die nodig is voor een volgactie met drie punten 
verlagen! Ga in spel 2 ervanuit dat je met je partner de Regel van drie 

speelt en bepaal (opnieuw) jouw antwoord… 
 

 


