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Anti Corona Competitie  Nr. 02 Woensdag 8 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. 

 
 

mailto:ron@jedema.nl


Anti Coronacompetitie  nummer 2                                     woensdag 8 april ’20 

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

 
De vorige vraag (1) De juiste aanpak 

 

 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. 

 
Laat dummy onmiddellijk A leggen! 

 
Speel dan dummy’s vijf ruiten, van hoog naar laag.  

En, dat is de eerste valkuil, speel ook de zuidelijke ruiten van hoog naar laag 
bij! Alleen dán zal dummy de vierde ruitenslag winnen met 5, daar kan dan 

nog net zuids 4 onder, zodat je ook dummy’s laatste ruiten kunt maken. 

 

De uitkomst duiken, voor een extra schoppenslag, kan fataal uitpakken. Als  

oost dan aan slag komt met H en harten naspeelt, is de kans groter op een 

downslag dan op een overslag. Daarom wil je oost niet aan slag hebben 

voordat jij je negen schapen op het droge hebt. 
 

Antwoord a: 6 punten; waarschijnlijk zie je te laat dat de ruiten ‘blokkeren’, 
maar… als je geluk hebt, zitten de ontbrekende klaveren 3-3 en maak je dan 

tóch je contract. 
 

Antwoord b: 3 punten; omdat je met H bij west evengoed je contract 

maakt als je te snel 4 ‘opruimt’. Toch maar drie punten, omdat je met 

duiken onnodig een veel grotere ramp riskeert. 

 
Antwoord c: 10 punten; ook als je maar één valkuil zag.   

  



Anti Coronacompetitie  nummer 2                                     woensdag 8 april ’20 

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

 
De nieuwe vraag (2) 

 

 V B 10 9 

 A H 2 

 B 2 

 H 7 6 5  

 
 7 6 

 B 8 7 6 5 

 A V 10 9 8 

 A  

 

Zuid opende 1; omdat zuid daarmee een 5-kaart harten belooft, maakte 

noord daar – zonder met z’n ogen te knipperen – 4 van. 

 
En jij bent zuid, dus heb jij de eer om het speelplan op te zetten. 

 
West komt uit met V. Die win jij met A. 

 
De tweede en derde slag sla je AH, oost en west bekennen allebei twee 

keer. Maar welke kaart laat je dummy na AH voorspelen? 

 

a. V 

b. 2 

c. B voorspelen en snijden op H. 

d. B naar A en ruiten na. 

e. H 

 

 

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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Overpeinzing voor de minder ervaren spelers (2) 

 

 V B 10 9 

 A H 2 

 B 2 

 H 7 6 5  

 
 7 6 

 B 8 7 6 5 

 A V 10 9 8 

 A  

 

Zuid opende 1; omdat zuid daarmee een 5-kaart harten belooft, maakte 

noord daar – zonder met z’n ogen te knipperen – 4 van. 

 
En jij bent zuid, dus heb jij de eer om het speelplan op te zetten. 

 
West komt uit met V. Die win jij met A. 

 

De tweede en derde slag sla je AH, oost en west bekennen allebei twee 

keer. Maar welke kaart laat je dummy na AH voorspelen? 

 
a. V 

b. 2 

c. B voorspelen en snijden op V. 

d. B naar A en ruiten na. 

e. H 

 
Je speelt een troefcontract, dus tel je allereerst de slagen die je dreigt te 

verliezen. Dat kun je vanuit de noord- óf de zuidhand doen.  
 

Mijn advies: doe dat vanuit de hand waarin je de meeste troefkaarten hebt. 
Dat is namelijk meestal het overzichtelijkst; ook omdat de hand met de 

meeste troefkaarten vaak de minste dreigende verliesslagen telt. 

 
In dit spel zoeken we daarnaar vanuit de zuidhand. Tel mee: 

In schoppen: twee dreigende verliezers. 
In harten (de troefkleur): één verliezer. 

In ruiten: één verliezer. 
In klaveren: geen. 

 
Of je een slag verliest in harten en/of ruiten, hangt af van de verdeling. Met 

Vx bij oost of west verlies je geen hartenslag; en met H bij oost verlies je 

waarschijnlijk geen ruitenslag. Verlies je twee rode slagen, dan ga je down als 

je ook twee schoppenslagen afgeeft. Dus zoek je vooral naar een list 
waarmee je het aantal schoppenverliezers kunt beperken. 


