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Anti Corona Competitie  Nr. 15 maandag 4 mei ’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 14)  

 

 A H B 10 

 3 2 

 A 8 6 4 2 

 A 2 

  
 9 8 7   Onder passen van OW bieden NZ: 

 6 5 4   Noord  Zuid 

 H 7 5 3   1   1SA 

 H V 3   2SA   3SA 

 
OW rapen in de eerste vier slagen al hun harten op; gelukkig zitten die 4-4. 

 
En de vraag luidt: welke twee kaarten liet je dummy opruimen? 

 
a. B en 10 = 0 punten, geen kans op twee extra schoppenslagen. 

b. 10 en 2 = 3 punten, kans op slechts één extra schoppenslag.   

c. 4 en 2 = 10 punten, houdt twee kansen op negen slagen. 

d. 2 en 2 = 5 punten, gaat onnodig mis als de ruiten scheef zitten en 

west Vxxx(x) heeft. 

 
Meteen na de uitkomst telde je al zeven vaste slagen, met een kans op twee 

extra slagen in schoppen als V bij west zit, en drie extra slagen in ruiten als 

de ontbrekende vier ruiten gelijk zijn opgesplitst.  

o Om met een gunstig zittende V vier schoppenslagen te kunnen maken, 

mag je in dummy geen schoppenkaart opruimen (a. en b. vallen af).  
o Om twee keer over west op V te kunnen snijden, moet je twee keer in 

de zuidhand komen. Dat kan één keer in ruiten én één keer in klaveren. 
Voorwaarde om in klaveren te kunnen oversteken, is dat je dummy’s 

2 zuinig bewaart! (d. valt dus ook af). 

o Wat niet werd gevraagd, maar ook van levensbelang kan zijn, is dat je 

in de vierde hartenslag een zuidelijke schoppenkaart bijspeelde… 
 

Stel dat OW de vijfde slag klaveren of ruiten voorspelen. Dan win je die slag 
met dummy’s aas en test je allereerst de ruiten. Want als die 2-2 zitten, ben 

je binnen. Dan maak je immers vier ruiten-, drie klaveren- en twee 
schoppenslagen. 

 
Gedragen de ruiten zich niet (dat weet je nadat je de tweede ruitenslag wint 

met H), dan speel je schoppen naar B. Terug naar de andere heer in de 

hand (A moet dan zijn gespeeld) en dan schoppen naar 10. Vier 

schoppenslagen, twee ruiten- en drie klaverenslagen.  
 

Bij elkaar 70% kans dat je je contract maakt. Hoe ontstaat die 70%?  

De kans op de ruiten 2-2 = 40%; de kans op V bij west = 50%. 

Eerst test je de ruiten, met 60% kans dat die tegenwerken. En als die 

tegenzitten, snijd je op V: een kans van 50% van die 60% = 30%. 
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De nieuwe vraag (ACC 15) 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
  Partner noord komt uit met:  

   4 

Leider west    Dummy oost 

 B 6 5 

 H V B 10 9 

 A B 7 

 8 7 

Jouw zuidhand 
 A V 10 3 

 A 

 6 5 4 3 2 

 B 10 3  

 

De leider neemt jouw bijgespeelde 10 over met H. 

De tweede slag speelt de leider harten voor jouw A. 

 
Welke kaart speel je terug? 

 

a. A 

b. V 

c. 3 

d. B 

e. 3 

 

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 15) Overpeinzing 

 

West  Noord Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 

1SA  pas  3SA  pas 
pas  pas 

 
  Partner noord komt uit met:  

   4 

 

Leider west    Dummy oost 
 B 6 5 

 H V B 10 9 

 A B 7 

 8 7 

Jouw zuidhand 
 A V 10 3 

 A 

 6 5 4 3 2 

 B 10 3  

 

De leider neemt jouw bijgespeelde 10 over met H. 

De tweede slag speelt de leider harten voor jouw A. 

 
Welke kaart speel je terug? 

a. A 

b. V 

c. 3 

d. B 

e. 3 

 

Eerst even een controlevraag: speel jij met je partner de Multi 2-opening?  

Als je antwoord JA is, luidt mijn tweede vraag: wat doe je dan op deze 

pagina? Met de Multi 2-opening op zak val jij beslist niet onder de minder 

ervaren spelers. Dus moven! Of heb je je antwoord al verzonden? Dan mag je 

blijven . 

 
Wat weet je?  

o Dat de leider zijn negen slagen al klaar heeft liggen voor transport! Vier 
hartenslagen én (minstens) vier ruitenslagen. Met H in de eerste slag 

is dat al goed voor 3SA C.  
o En telde je ook al hoeveel honneurpunten je (maximaal) bij je partner 

mag verwachten? Vaak helpt dat sommetje als je twijfelt tussen twee 
kleuren. Ik zeg niet dat die berekening in dit spel kan helpen, maar 

uitsluiten doe ik het zeker niet. 
 

Wat wil je? 

Het contract down spelen als dat even kan, mag ik hopen. Succes! 


