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Anti Corona Competitie  Nr. 11 zondag 26 april ’20 

 

Corona versus Vondelpark  
 

 Mail je naam en de letter van je antwoord naar:  
- de competitieleider van je club; 

- óf naar de docent van je cursus;  
- óf naar ron@jedema.nl als je geen lid bent van een club of cursus die een 

stand bijhoudt; 
- maar in géén geval naar Rob Stravers, want die houdt geen stand bij! 

 
En als je je antwoorden liever voor jezelf houdt, kan dat natuurlijk ook; want 

niets 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. 

 
Buiten een eventuele prijs die jouw club of docent ter beschikking stelt, dingen alle 

deelnemers mee naar het meest omvangrijke bridgeboek ter wereld: ‘Bridge op een 
presenteerblaadje’, van Joseph Amiel, en vijftien exemplaren van het boekje 

‘Dappere Dirk’ van Marcel Winkel, ter beschikking gesteld door: 
  

https://www.bridgeshop.nl/dappere-dirk-durft-spellen-en-theorie-
voor-de-enthousiaste-bridger 

 

mailto:ron@jedema.nl
https://www.bridgeshop.nl/dappere-dirk-durft-spellen-en-theorie-voor-de-enthousiaste-bridger
https://www.bridgeshop.nl/dappere-dirk-durft-spellen-en-theorie-voor-de-enthousiaste-bridger
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De vorige vraag (ACC 10) De juiste aanpak 

 

Na 2SA – 3SA ben jij leider in 3SA.         3 2 

 3 2 

 A V 5 4 3 2 

 4 3 2 

 H B (x)                 10 x (x) 

 A H 5 4 

 A H 

 7 6 

 A H B 5 

West komt uit met V. Die slag is voor jou.  

Welk vervolg past in jouw speelplan? 
a.  6 naar 2 = 10 punten 

b.  6 naar V; als V die slag wint, sla je A. = 3 punten 

c.  6 naar V; als V die slag wint, 2 naar B. = 7 punten 

d.  6 naar A; dan 2 naar B. = 1 punt 

 
Ga direct op de ruiten af: met de meest gunstige – en gelukkig ook vaakst 

voorkomende – verdeling van de vijf ontbrekende ruiten 3-2 (ca 66% kans), staat 
één ding vast: oost of west heeft een 3-kaart ruiten. 

 
Als jij als leider in de éérste ruitenslag succesvol op H snijdt en daarna A slaat, 

zal de tegenspeler met de 3-kaart ruiten de derde ruitenslag winnen, want naast AV 
heb je de zes laagste ruiten. Daarmee staan dummy’s vrije ruiten volledig 

buitenspel.  
 

Je zult daarom moeten beginnen met het ‘schenken’ van de eerste ruitenslag. Speel 
6 voor en laat dummy een lage ruiten bijspelen (speelwijze a)! 

en dan 7 naar V (als west begon met Hx of Hxx in handen) win je geruisloos 

vijf ruitenslagen.  

Een slimme west zou in de eerste ruitenslag H kunnen bijspelen om jou te 

verleiden meteen A te leggen. Trap daar niet in! Want dan zal de derde ruiten 

toch voor oost of west zijn; in ieder geval niet voor noord! 

 
Door V al in de eerste slag te leggen (speelwijze b en c), zet je ook met de 

gunstigste ruitenverdeling dummy’s gouden ruitenrijtje buitenspel. Toch nog 3 
punten omdat je met een klaverensnit je contract misschien nog kunt maken. 

 
Met speelwijze d, versmaad je de mogelijkheid om een slag te winnen met V. 

Toch goed voor 1 puntje, vanwege de kleine kans op precies Vxx bij oost. Dan win 

je namelijk ook je contract.  

 
De kans op Hx én Hxx bij west, is groter dan precies Vxx bij oost. Met V bij 

oost met méér of minder klaveren, maak je ondanks de geslaagde snit acht slagen.  
 

Overigens creëer je gratis een klein extra kansje door eerst A te slaan (V zal 

maar sec zitten bij west). 
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De nieuwe vraag (ACC 11) 

 

 - 

 B 3 2 

 V B 4 3 2 

 7 6 5 4 3 

  
 V 

 A H V 10 9 8 7 

 A H 

 A V 2 

 

Ondanks dat west na jouw sterke 2-opening 2 bood, en oost 3, eindigde je in 

het mooie 6-contract, maar gedoubleerd door west! 

 
West kiest voor de aanval, met de uitkomst van A. 

Welke acties passen in jouw speelplan? 
 

a. Je laat dummy in de eerste slag een kleine klaveren bijspelen. 
b. Je laat dummy de uitkomst troeven met 2. DanA; 8 naar B; 3 naar 

V. 

c. Je laat dummy de uitkomst troeven met 2. Dan speel je al je troefkaarten 

uit, tot je nog maar één troefkaart over hebt. 

d. Je laat dummy de uitkomst troeven met 2. Speelt danA; AH; 8 naar 

B; VB. 

 
 

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 Jedema… 

mailto:ron@jedema.nl
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De nieuwe vraag (ACC 11)  Overpeinzing 

 

 - 

 B 3 2 

 V B 4 3 2 

 7 6 5 4 3 

  
 V 

 A H V 10 9 8 7 

 A H 

 A V 2 

 

Ondanks dat west na jouw sterke 2-opening 2 bood, en oost 3, eindigde 

je in het mooie 6-contract, maar gedoubleerd door west! 

 
West kiest voor de aanval, met de uitkomst van A. 

Welke acties passen in jouw speelplan? 

 
a. Je laat dummy in de eerste slag een kleine klaveren bijspelen. 

b. Je laat dummy troeven met 2. DanA; 8 naar B; 3 naar V. 

c. Je laat dummy troeven met 2. Dan speel je al je troefkaarten uit, tot 

je nog maar één troefkaart over hebt. 
d. Je laat dummy troeven met 2. Speelt danA; AH; 8 naar B; VB. 

 
Eerste overweging 

Het schamele bezit van dummy bekijkend, met slechts één entree, zal 
je het gevoel geven dat dit slem niet door alle NZ-paren zal worden 

uitgeboden. 

 
En als west dan ook nog een strafdoublet plaatst, geldt voor jou maar 

één zekerheid: als je dit contract maakt, zal je dat geen windeieren 
opleveren. 

 
Speelplan 

Je speelt een troefcontract; dus zocht je allereerst naar dreigende 
verliesslagen. Omdat dat het overzichtelijkst is vanuit de hand met de 

meeste troeven, ondernam je die zoektocht vanuit de zuidhand. 
 

Met mijn onmetelijke gemakzucht houd ik bij mijn eerste rondje nog 
geen rekening met aftroevers of andere technieken waarmee ik een 

verliesslag zou kúnnen voorkomen. Dus tel ik vanuit zuid: 
V als een dreigende verliezer én V en 2. Totaal: drie dreigende 

verliezers dus. 
 

Mijn tweede actie is de zoektocht naar het voorkomen van dreigende 

verliezers. En als het even kan, houd ik daarbij rekening met 
tegenvallers: zoals de kans dat de ontbrekende troeven niet 2-1 zitten 

maar 3-0. 


