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Anti Corona Competitie  Nr. 03 Vrijdag 10 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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De vorige vraag (2) De juiste aanpak 

 

 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 

 
Je hebt geluk dat west voor een klaverenaanval koos en niet voor schoppen! 

Want dan verandert de status van twee dreigende schoppenverliezers in twee 
keihard verloren schoppenslagen. 

 
Het is wel zaak om dit cadeau met beide handen – en snel – te accepteren. 

Speel na AH onmiddellijk H, en geef dan meteen 6 met de vuilnisman 

mee. Daarmee schuif je de schoppenverliesteller van 2 naar 1. En stel je je 

4-contract veilig. 

 

a.  V = 0 punten, omdat je daarmee altijd twee schoppenslagen afgeeft. 

b.  2 = 4 punten, omdat er een klein kansje is dat OW van de schoppen 

          afblijven. 

c.  B met snit = 4 punten, de twee schoppenverliezers blijven dreigen. 

d.  B>A = 2 punten, je geeft daardoor misschien onnodig een ruitenslag weg. 

e.  H = 10 punten, omdat we ervan uitgaan dat je een schoppen opruimt. 
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De nieuwe vraag (3) 

Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

2  pas  2  pas (2: steun in  met 10-11 ptn.) 

4  pas  pas  pas 

 

Partner noord   
komt uit met 6. 

 
Afspraak met partner noord over de uitkomst in jouw kleur:  

de hoogste van een 2-kaart. 
 

Leider west     Dummy oost 
        H 10 9 7 2 

 A 7 6 5 

 H 2 

 4 3 

   Jouw zuidhand 

 A V 5 4 3 

 H V 2 

 5 4 3  

 V 6 

 

Leider west laat dummy 2 bijspelen en speelt zelf B bij. 

Welk tegenspel leg jij op de mat? 

 
Je wint de slag met V en speelt dan: 

a.  A 

b.  Kleine schoppen 

c.  V 

 

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 mail eerst jouw antwoord of gok naar je 

competitieleider of Ron… 
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De nieuwe vraag (3)  Overpeinzing 

 

Oost gever / Allen kwetsbaar 
 

West  Noord Oost  Zuid 
    pas  1 

2  pas  2  pas (2: steun in  met 10-11 ptn.) 

4  pas  pas  pas 

 
Partner noord   

komt uit met 6. 

 

Afspraak met partner noord over de uitkomst in jouw kleur:  
de hoogste van een 2-kaart. 

 

Leider west     Dummy oost 
        H 10 9 7 2 

 A 7 6 5 

 H 2 

 4 3 

   Jouw zuidhand 

 A V 5 4 3 

 H V 2 

 5 4 3  

 V 6 

 
Leider west laat dummy 2 bijspelen en speelt zelf B bij. 

Welk tegenspel leg jij op de mat? 
 

Je wint de slag met V en speelt dan: 

a.  A 

b.  Kleine schoppen 
c.  V 

 

Partner kwam uit met 6; de leider speelde B bij. Je mist nog maar één 

schoppenkaart: 8. 

 
En de vraag is: wie heeft 8? Als de leider die heeft, kun je ook A maken, 

en gaat het 4-contract beslist naar de barrebiesjes. Maar met 8 bij je 

partner, zal de leider jouw A graag troeven, waarna alle resterende 

schoppen van dummy hoog zijn. 
 

Wat is wijsheid? Ligt die misschien opgesloten in de uitkomstkaart van 
partner? 


