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Als je in plaats van de bekende kaartsymbolen vreemde tekens of hokjes 

ziet: open dan niet het Worddocument maar het document waarvan de naam 

eindigt met .pdf! Dan heb je geen enkel probleem. 

 

Anti Coronacompetitie 
 

 Mail je naam en de letter van je antwoord als antwoord op de mail 
waarin je deze opgave ontvangt. 

Dit antwoord moet wel overmorgen vóór 10:00 uur binnen zijn. 
 

Alle vragen en de competitiestand zijn te vinden op onze website: 
Ga naar www.bridgeclub waalre.nl, kies voor Diversen en vervolgens voor 

Anti Corona Competitie. 
 

 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. 
 

 
LET OP 

De gehele tekst is in dit document is van Rob Stravers van de Nederlandse 
Bridge Bond en zijn team. 

 

Hint 
Voordat ik het antwoord van het vorige vraagstuk verklap, geef ik voor de 

minder ervaren bridgers een hint. Want de clou blijft het langst hangen als je 
zelf de juiste aanpak vindt.  

 
 

De juiste aanpak vinden is (gelukkig) niet in de eerste plaats een kwestie van 
zeer diep kunnen denken, meer van hóé je denkt. 
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Vorige vraag (1 en 2)   



 3 2 

 V 10 

 A 4 3 2 

 H 10 8 7 6 



 B 10 4 

 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.  



 

Op de volgende pagina geef ik mijn overpeinzing. 
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Overpeinzing (1 en 2) 

 



 3 2 

 V 10 

 A 4 3 2 

 H 10 8 7 6 

 B 3 2                           A 9 

 B 10 4 

 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.  






1. Zocht je om te beginnen naar de dreigende verliezers? Ik ook, want dat is 
bij elk troefcontract je eerste actie.     

In schoppen dreigen twee verliesslagen, in harten één, in ruiten één en in 
klaveren twee. Zes bij elkaar, terwijl je er maar vier mag verliezen. 

 
Wel prettig dat west niet begon met een schoppenaanval. Dan zou je er al 

meteen twee kwijt zijn... 

 
2. Fijn om te weten dat V haar slag wint. Even onder ons: denk je dat west 

met A in handen jouw V had laten maken? Jouw antwoord bepaalt 

welke kaart van dummy kans maakt in de tweede klaverenslag.
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Mijn aanpak (1 en 2) 

 



 3 2 

 V 10 

 A 4 3 2 

 H 10 8 7 6 

 B 3 2                           A 9 

 B 10 4 

 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.  
 

 
1. Na V sla je A en H. Dan H, waaronder je dummy meteen een 

schoppenkaart laat opruimen! Daarmee halveer je het aantal dreigende 
schoppenverliezers van 2 naar 1. Antwoord 1c is goed voor 6 punten. 

 
2. Als west A had gehad, had hij beslist jouw V overgenomen met dat 

aas. Dat betekent dat A bij oost moet zitten. Als je in de tweede 

klaverenslag H legt, weet je twee dingen zeker: A verschijnt op het toneel, 

en waar B ook zit, daar verlies je dan ook een slag aan. 

 
Dus is je enige kans dat west B heeft. Je laat dummy daarom 10 leggen. 

En voilà: het resultaat is 3C. 

 

Tel 4 punten voor antwoord 2a. 
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Vraag van vandaag (3) 

 H 3 2 

 H 3 2 

 B 10 9 8 

 A H 2 

 

 A V 4 

 A 5 4  

 V 7 6 5 

 V B 4 

 
Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 

 
West start met B. Oost speelt V bij. 

 
Je telt liefst acht vaste slagen: AHV, AH en AHV. 

De negende slag kan alleen maar uit de ruitenkleur komen. 
 

Met welke speelwijze maak je je winstkans het grootst? 
 

3a. Door de uitkomst te duiken. 
3b. Door de uitkomst te nemen en later de tweede hartenaanval te duiken. 

3c. Door zowel de eerste als de tweede hartenaanval meteen te nemen. 

3d. Wat een onzin: wel of niet harten duiken maakt geen enkel verschil. 
 

En een extra (spelregel)vraag (4) 
Je speelt een schoppencontract tegen. Met nog drie slagen te gaan, zegt de 

leider: ‘Ik claim de laatste drie slagen.’ Zonder verdere uitleg legt hij zijn drie 
laatste kaarten open op tafel. Daar zit ook een troefkaart bij. 

 
Jij hebt een lagere troefkaart, en je sluit helemaal niet uit dat je daarmee een 

slag kunt aftroeven. Hoe kun je het beste met deze situatie omgaan? 
 

4a. Niets zeggen. Een goede sfeer komt op de eerste plaats. 
4b. Met de claim akkoord gaan, maar wel fijntjes opmerken dat je een 

              troefkaart hebt. 
4c. Zonder te vertellen dat je een troefkaart hebt, vragen of de leider nog 

      even wil doorspelen. 

4d. Eerlijk zeggen dat je nog een troef hebt, en graag wil weten hoe de 
      arbiter over deze situatie denkt. 

 

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. 
 

Heb je die niet? Mail je naam met antwoorden dan naar: ron@jedema.nl 

 
 

 

mailto:ron@jedema.nl

