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Anti Coronacompetitie 
 

 Mail de letter van je antwoord naar de competitieleider van je club.  
Stuur dit als antwoord op de mail waarin je deze opgave ontvangt. 

Dit antwoord moet wel overmorgen vóór 12:00 uur binnen zijn. 
 

 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 die je als speler zou moeten weten. 

 
 En het doel van deze competitie is eenvoudig: in deze krankzinnige periode 

het nuttige met het aangename zoveel mogelijk verenigen. 
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Vraagstuk 1 
 3 2 

 V 10 

 A 4 3 2 

 H 10 8 7 6 

  
 B 10 3 

 H B 4 

 H 7 6 5 

 V 5 4   

 
Na een redelijk exotisch biedverloop ben jij leider in 3. 

 

West komt uit met A, gevolgd door 2. 

 

 
1. Welk begin past in jouw speelplan? 

Je wint de tweede slag met V en speelt dan: 

a. A, H en klaveren. 

b. A, H en ruiten na. 

c. A, H en harten. 

d.  A, H en schoppen. 

 

 
2. Hoe pak je de klaverenkleur aan? 

a.  6 naar V; als die houdt: 4 naar 10. 

b.  6 naar V; als die houdt: 4 naar H. 

c.  aanpak a en b zijn even kansrijk.  
 

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

(twee letters dus) naar degene die voor jouw club of cursus de stand bijhoudt. 
 

 

 
 


