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Anti Corona Competitie  Nr. 13 donderdag 30 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
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De vorige vraag (ACC 12) Twee stellingen 

 

Uitkomst 
 Zuid Gever, NZ kwetsbaar 

West  Noord Oost  Zuid 
      3 

doublet pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
Jouw zuidhand 

 3 2 

 H B 10 9 8 3 2 

 A B 

 3 2 

 

Stelling 1: De beste uitkomst is H. 

 

Je enige hoop: de kale V bij doubleerder west. Die kans is niet denkbeeldig, 

omdat de infodoubleerder meestal kort is in de openingskleur. En als niet 

west maar je partner V-sec heeft, vind je dat ook prima. Het zou dan 

helemaal een ramp zijn als je met een lagere harten was gestart, voor 

partners V, die dan geen harten kan terugspelen! Als V valt, kun je net 

zolang doorgaan met harten tot A jou een halt toeroept. Maar wee de leider 

als hij ook een ruitenslag nodig heeft voor zijn negen slagen…  
Stelling 1 is dus helemaal goed! 

 

Speelfiguur   In noord en zuid voldoende entrees voor optimale behandeling 
 10 2 

  
 H V 4 3     Je wilt twee hartenslagen maken. 

 
Stelling 2: eerst 3 naar 10, geeft een grotere kans op twee hartenslagen 

dan beginnen met 2 naar V. 

 
      10 2         10 2 

 B x x (x)    A x x (x)       A B x    x x x x  

 A x x (x)    B x x (x)        x x x x   A B x 

   H V 4 3       H V 4 3 

 

Met alleen B bij west, levert 2 naar  Met ABx bij west gaat het mis 

10 twee slagen op.     als je 2x vanuit noord speelt   

Met alleen B bij oost, gaat dat mis.  naar HV. Speel je 3 naar 

Tweemaal vanuit noord naar HV   10, dan wint oost met B. 

Gaat goed met alleen A bij oost.   Later speel je 2 naar V (1e  

50% kans voor beide speelwijzen.   slag). Dan 4 (voor A). Daar- 

Stelling 2 is dus ook goed:    na wint H de 2e slag. 

 

Tel 5 punten voor elke stelling die jij als goed aanmerkte! 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 13) 

 A H 4 3 2 

 A 

 5 4 3 2 

 A 3 2 

  
 6 5 

 H V B 10 9 8 

 A H 6 

 H 4 

 
Gefeliciteerd! Met je partner bood je een bijzonder kansrijk 7-contract uit! 

Jij bent leider en west opent het bal met de uitkomst: V. 

 

In welke slag verwacht je A te spelen? 

a. De tweede slag 

b. De derde slag 
c. De vierde slag 

d. De vijfde slag 

 

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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Het nieuwe vraagstuk (ACC 13)  Overpeinzing 

 A H 4 3 2 

 A 

 5 4 3 2 

 A 3 2 

   
 6 5 

 H V B 10 9 8 

 A H 6 

 H 4 

 

Gefeliciteerd, met je partner bood je een bijzonder kansrijk 7-contract uit! 

Jij bent leider en west opent het bal met de uitkomst: V. 

 
In welke slag verwacht je A te spelen? 

a. De tweede slag 
b. De derde slag 

c. De vierde slag 
d. De vijfde slag 

 
Je speelt een troefcontract. En vanuit de zuidhand – de hand met de meeste 

troefkaarten – tel je slechts één dreigende verliezer: 6. Want op je andere 

lage kaarten staan evenveel hoge ‘jongens’ te wachten: AH beschermen 

65 en A staat garant voor 4. 

 

Dus kun je al je energie gebruiken voor een speelwijze waarmee je voorkomt 

dat 6 jou als verliesslag de das om doet. 6 aftroeven is uitgesloten, je zult 

die kaart moeten ‘opruimen’. De enige kleur die je als vuilnisemmer kunt 

gebruiken, is de schoppenkleur. Om dat te kunnen doen, vereist die kleur een 
speciale behandeling: je moet de schoppen ‘vrijtroeven’.  

 
Wat is vrijtroeven?   2 

 - 

 A 3 2 

 - 

 -     - 

 -     - 

 H V     B 10  

 A H     V B 

 3 

 - 

 5 

 3 2 

Zuid is leider in een schoppencontract. 

Hij speelt A; speelt daarna 2 in zuid, troeft in zuid met 3; troeft 2 

in dummy noord en… ruimt dan, op de ‘vrijgetroefde’ 3, zuids 3 op. 

 
Tot zover dit ingelaste overpeinzingsbulletin.   


