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Anti Corona Competitie  Nr. 01 Maandag 6 april ’20 

Spitsuur in Amsterdam…  

 
 Mail je naam en de letter van je antwoord naar:  

- de competitieleider van je club, 
- óf naar de docent van je cursus.  

- Ben je geen lid van een club, of houdt jouw club deze competitie niet bij, 

dan kun je je antwoord mailen naar: ron@jedema.nl 
 

En als je je antwoorden liever voor jezelf houdt, kan dat natuurlijk ook; want 
niet moet en heel veel mag! 

 
 Overmorgen ontvang je van mij het juiste antwoord met het nieuwe 

vraagstuk. En zo gaan we voorlopig even lekker door. 
 

 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.  
 

 Af en toe stellen we een extra vraag, over de rechten en plichten aan de 
bridgetafel, waarvan het fijn is als je die weet. Deze vragen gaan tót het – 

eventueel – uitnodigen van de wedstrijdleider. We gaan ons niet vermoeien 

met hoe de wedstrijdleider daarmee moet omgaan. 
 

 En het doel van deze competitie is eenvoudig: in deze krankzinnige periode 
het nuttige met het aangename zoveel mogelijk verenigen. 
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Opgave 1 

 

 A 2 

 4 3 2 

 A H V 5 2 

 4 3 2 

  
 V B 3   West  Noord Oost  Zuid 

 H B         1SA 

 10 9 8 4  pas  3SA  pas  pas 

 A H V 5  pas 

 

Tegen jouw 3SA-contract start west met 7.  

Welke gedachte is de jouwe? 

 
a. Inkopper, negen slagen op rij als de ontbrekende ruiten 2-2 of 3-1 zitten. 

b. Met de ontbrekende ruiten 2-2 of 3-1 maak ik mijn negen vaste slagen, én 
een zekere overslag als ik dummy de uitkomst laat duiken.  

c. Verraderlijk spel; ik zie minstens één valkuil. 
 

Mail jouw voor- en achternaam, met daarachter de letter van je 

antwoord naar degene die voor jouw club of cursus de stand bijhoudt. 
 

Heb je die niet? En speel je toch graag in competitievorm mee? Mail je 
naam en antwoordletter dan naar: ron@jedema.nl 

 

Overpeinzing, uitsluitend voor de minder ervaren deelnemer! 
Heb je géén idee wat het juiste antwoord zou kunnen zijn, én zie je jezelf als 

een nog onervaren bridger? Dán mag je de overpeinzing op de volgende 
pagina gebruiken. 

 
Val je onder de meer ervaren spelers, dan mág je natuurlijk ook naar de 

overpeinzing kijken, maar nádat je jouw antwoord of gok mailde naar je 
competitieleider of Ron… 

 
Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, sluit volledig aan op het beleid 

van de regering in deze democratie . 
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Opgave 1 (overpeinzing voor de minder ervaren spelers) 

 

 A 2 

 4 3 2 

 A H V 5 2 

 4 3 2 

  
 V B 3   West  Noord Oost  Zuid 

 H B         1SA 

 10 9 8 4  pas  3SA  pas  pas 

 A H V 5  pas 

 

Tegen jouw 3SA-contract start west met 7.  

Welke gedachte is de jouwe? 

 

a. Inkopper, negen slagen op rij. 
b. Negen slagen op rij, mét een zekere overslag als ik dummy laat 

duiken.  
c. Verraderlijk spel; ik zie minstens één valkuil. 

 
Ik ga het spel natuurlijk niet verraden. Ik beperk mij daarom tot drie 

algemene opmerkingen. 
 

Vooral als je geen wolkje aan de lucht ziet, kan het geen kwaad om extra 
kritisch te kijken naar wat tegenspelers zouden kunnen doen. Want zelfs als 

ze je aan het begin van de ronde ‘prettig spel’ toewensen, zullen ze alles uit 

de kast trekken om je zoveel mogelijk tegen te werken. 
Bij dat tegenwerken kijk je onder andere naar kleuren waarmee je het liefst 

in de achterhand zit, als die door een tegenspeler wordt aangespeeld. 
 

Soms heb je een kleur waarmee je ook zónder actie van de tegenpartij 
onderuit kunt gaan.  

 
En – vooral in een SA-contract – kan de volgorde waarin je de kleuren 

aanspeelt van groot belang zijn. 
 

Tot zover deze drie algemene punten van aandacht. Geen idee of die ook op 
dit spel slaan. 

 
 

 

 


