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Anti Coronacompetitie 

Amsterdam, vrijdag 3 april, 8.30 uur: spitsuur… 
 

Een bijzonder goede zondagmorgen, zeer geachte deelnemers aan deze competitie! 
 

Eerste week, oefenweek 
Omdat de afgelopen volle week nog bol stond van nieuwe aanmeldingen, en 

maar een paar dagen tussen aankondiging en start, te weinig tijd voor 
verschillende competitieleiders om de boel goed op te zetten, riep ik deze 

eerste week uit tot ‘Oefenweekje’.  
 

Op de volgende pagina geef ik de juiste aanpak op de twee speelfiguren. 
Geen nieuwe opdracht, waardoor je alle tijd hebt om op deze eerste volle 

lentedag toch even de toegestane frisse neus te halen. Maar houd wél 

afstand. 
 

Unieke aanpassing 
Morgen, maandag, gaan we er met een schone lei ‘echt’ tegenaan. Met een 

unieke aanpassing: op elk vraagstuk volgt dan een overpeinzing die alleen 
mag worden gebruikt door de minder ervaren spelers. Daar controleren we 

inderdaad niet op . Bij deze laatste vraag van de oefenronde, geef ik 
overpeinzing nog bij het antwoord. 

 
Als je (ook) je eigen resultaat gemakkelijk wilt bijhouden 

Bij dit bericht tref je ook het Exel-document aan met de naam Single. Dat is 
bedacht en gemaakt door Ingeborg Slikker. Daarmee kun je vrij eenvoudig je 

eigen resultaten bijhouden.  

 
Stuit je op een probleem, mail dat even naar de architecte: 

ingeborg.slikker@casema.nl 
 

mailto:ingeborg.slikker@casema.nl
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De nieuwe opgaven alleen in pdf-bestand 

Ik krijg veel meldingen van deelnemers die in plaats van de bekende 

kaartsymbolen, vreemde tekens of hokjes op hun scherm zien. Dat is alleen 
mogelijk als je een Worddocument opent. Met PDF-documenten gaat dat 

altijd goed. Daarom geef ik vanaf nu alleen de PDF-versie. 
 

De giganten die zich bij mij opgaven als competitieleider, ontvangen de PDF- 
én Wordversie. Omdat ze de Wordversie gemakkelijk(er) kunnen aanpassen 

naar hun wensen en competitieregels. Door je huisarrest heb je alle tijd om 
daar even rustig mee te stoeien. 

 
Sterkte bij het doorlezen/verwerken van de antwoorden en blijf gezond!!! 

 
 

Roberto 
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Het vorige vraagstuk: 5  Overpeinzing 

 

 A B 10 4 3 2 

 

 5 

 H 6 5 4 3 2 

 

 V 7 

Stelling 1:  De kans op vier klaverslagen is het grootst als je begint met 

Het slaan van A, gevolgd door 2. 

 

Stelling 2:  De kans op vijf ruitenslagen maak je het grootst door 2 

naar V te spelen, en als die houdt: 7 naar H. 

 

a.  Beide stellingen zijn goed. 
b.  Beide stellingen zijn fout. 

c.  Alleen stelling 1 is goed. 
d.  Alleen stelling 2 is goed. 

 
Klaveren 

Je mist zes klaveren. Als die 3-3 zitten, heb je geen probleem, 
dan win je altijd vier slagen. Als ze 5-1 of 6-0 zitten, heb je ook 

geen probleem, want dan kun je nooit vier klaverslagen maken. 

 
Daarom richt je je vizier op de mogelijke 4-2 verdelingen: 

 West    Oost 
Hx    Vxxx 

Vx    Hxxx  

Hxxx   Vx 

Vxxx   Hx 

HVxx   xx 

xx    HVxx 

 

en op de drie mogelijke speelwijzen:  
A slaan en 2 na;  

A slaan en B na;  

of – vanuit zuid: 5 naar B.  

 
 Ruiten 

Voorwaarde om slechts één slag te verliezen is, dat je H én V 

maakt, én dat de ontbrekende ruiten 3-2 zitten.  

 
Om V te kúnnen maken, móét je vanuit noord naar V spelen én 

moet A vóór de vrouw, dus bij oost, zitten. Als oost meteen A 

legt, ben je binnen. Maar dat zal oost echt niet doen, die speelt 

liever zijn laagste ruiten bij. En dan? 
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Het vorige vraagstuk: 5  De juiste stellingen 

 

 A B 10 4 3 2 

 H x                                V x x x 

 H x x x                           V x 

 5 

 H 6 5 4 3 2 

 B x x                        A x 

 V 7 

Stelling 1:  De kans op vier klaverslagen is het grootst als je begint met 
Het slaan van A, gevolgd door 2. 

 
Stelling 2:  De kans op vijf ruitenslagen maak je het grootst door 2 

naar V te spelen, en als die houdt: 7 naar H. 

 
a.  Beide stellingen zijn goed. 

b.  Beide stellingen zijn fout. 
c.  Alleen stelling 1 is goed. 

d.  Alleen stelling 2 is goed. 

 

Stelling 1 is helemaal goed.  
Van de zes mogelijke 4-2-verdelingen, komt de variant met Hx en Vx 

het meest voor: vier van de zes. En precies HVxx bij west: één van de 
zes.  

 

Dus is het ’t kansrijkst als je A slaat en 2 naspeelt. 

Ongeacht wie Hx of Vx heeft: je geeft slechts twee 

klaverenslagen af als je A slaat en 2 naspeelt. Je wint dan vier 

slagen!  

Het gaat dan mis als je na A de tweede slag begint met B of 

10. 

 
Als oost tegenzit met HVxx, gaat het altijd mis. Alleen met HVxx bij 

west, wint het spelen van 5 naar B, de hoofdprijs. De kans op 

precies HVxx bij west, is echter veel kleiner dan op Hx of Vx, 

ongeacht of dat koppel bij west zit of bij oost. 
 

Stelling 2 is fout.  
Je enige kans om slechts één ruitenslag te verliezen is Ax bij oost. Na 

2 naar V, speel je 7 en in noord een heel lage ruiten, hopend dat 

A naar beneden komt. Daarna is B een gemakkelijke prooi voor H. 

 

Antwoord a en b zijn beide goed voor 5 punten; c voor 10 en d voor… 0. 

 

Met dit vraagstuk zit de voorronde/opwarmronde erop. 
Morgen (maandag) starten we met de ‘echte’ competitie. Dan beginnen alle 

deelnemers met een nieuwe schone lei! 
 

 
 

 


