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Anti Corona Competitie  Nr. 17 vrijdag 8 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. 

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

deelnemers in de meimaand mee naar drie spectaculaire spellen voor twee 
personen (dus helemaal toegespitst op het Coronahuisarrest) uit de Bridge- en 

Boekenshop. Deze drie prijzen worden gefinancierd uit de Bridgepot. 
  

https://www.bridgeshop.nl 

mailto:ron@jedema.nl
https://www.bridgeshop.nl/dappere-dirk-durft-spellen-en-theorie-voor-de-enthousiaste-bridger
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De vorige vraag, twee stellingen (ACC 16)  

 

Speelfiguur                         B 8 6 4 2  Je moet vier ruitenslagen maken. 

 

 H V 7 5      

In beide handen heb je voldoende entrees in de andere kleuren voor een 

optimale ruitenbehandeling. 

 
Stelling 1: Beginnen met B geeft de grootste kans op vier ruitenslagen.  

 
Vooral ervaren spelers kunnen én zullen gemakkelijk struikelen over dit 

speelfiguur. En dat heeft alles te maken met dit iets afwijkende speelfiguur: 
 B 8 6 4 2 

 
 A 10 5 3    - 

 
 -     A 10 5 3 

 
 H V 9 7  

‘Wat maakt dan het verschil?’, denk je misschien. In deze klaverenfiguur mis 
je naast A, die je niet uit kunt snijden , 10 met twee pukkies.  

 
Ervaren spelers beginnen met H, zodat ze daarna in noord én in zuid een 

hoge klaveren hebben. Als oost of west in de eerste klaverenslag geen 
klaveren bijspeelt, weet je waar 10 zit, en kun je daarna over de andere 

speler snijden op 10. Dat noemen we ‘een gemarkeerde snit’. Door te 

beginnen met de ‘dubbele honneur’, houd je de beide snij-opties open. Oost 

of west mag A maken, maar 10 is altijd voor jou!  

o Stel dat je begint met H, west duikt en oost bekent niet, dan speel je 

daarna 9 voor, als west weer duikt, laat je dat dummy ook doen. 

o En als west in de eerste klaverslag geen klaveren bekent, kun je daarna 

7 naar B spelen. Later steek je met een andere kleur over naar 

noord, speel je 2 voor en leg je 9 als oost 10 nog even koestert. 

 

Deze zekerheid op succes heb je in het voorgelegde vraagstuk echter niet! 
Omdat je niet alleen 10 mist, maar ook 9. 

         B 8 6 4 2   

     -     A 10 9 3 

 H V 7 5      

Als je met de gegeven verdeling zou beginnen met de dubbele honneur: H 

of V, of 2 naar H, verlies je altijd twee ruitenslagen, dus win je er slechts 

drie.  

Oost zal naast A, altijd een slag maken met 10 of 9. V kan maar één 

van beide stoppen, niet allebei! Het gaat goed als je was begonnen met B! 

Dan staan daarna H en V oosts 10 en 9 op te wachten.  

En als west nu die vier ruiten heeft?, hoor ik iemand zachtjes mijn 

geloofwaardigheid ondermijnen. Dan verlies je altijd twee ruitenslagen, zelfs 
als je met open kaarten speelt. Stelling 1 Klopt dus helemaal! 
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Spelregel                             Dummy noord 

  - 

  - 

  - 

 3 2 

 -     - 

 2     3 

 -     - 

 7     6 

 Leider zuid 
A 

 - 

 - 

4 

Leider zuid speelt een schoppencontract; dummy noord is aan slag. 

De leider laat dummy 2 voorspelen, troeft deze slag met A en wint de 

laatste slag met de dan vrije 4. 

 
Tegenspeler west, is zelf gediplomeerd wedstrijdleider, zegt dat zuid de 

laatste twee slagen moet afstaan. 

 
Stelling 2: Goed als NZ deze kennis voor waar aannemen. 

 
Deze stelling moet een inkoppertje zijn. Zuid verzaakte, en dan is het volgens 

de spelregels verplicht om de arbiter uit te nodigen. Niet om met het mes op 
tafel te spelen, maar vooral om deze gigant in de gelegenheid te stellen zijn 

niet geringe kennis en inzicht op peil te houden. Hoe meer ervaring west als 
arbiter heeft, des te beter hij moet weten dat de arbiter altijd staat! Wie zit, 

kan geen arbiter zijn, zeker niet aan zijn eigen tafel! En als het echt niet 
anders kan, beslis dan nooit in jouw voordeel zonder de spelregels open te 

slaan. Met de gratis ArbitreerWijzer-app zijn de meeste rechtzettingen zelfs 

voor leken gemakkelijk te vinden! 
 

Een verzaking in de voorlaatste slag levert namelijk nooit een automatisch af 
te dragen slag op (Artikel 64B6). De fout wordt eenvoudigweg hersteld. Zuid 

moet dus alsnog klaveren bekennen. West wint die slag en de laatste slag is 
voor zuid. Dus niks twee slagen inleveren! 

 
Stelling 2 is dus echt helemaal fout! 

 
Wat vind jij? 

a. Beide stellingen zijn goed = 5 punten 
b. Beide stellingen zijn fout  = 5 punten 

c. Alleen stelling 1 is goed  = 10 punten 
d. Alleen stelling 2 is goed  = 0 punten 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 17) 

 
 A H V B 

 4 3 2 

 5 4 3 

 5 4 3 

  
 10 9 8  

 A H 

 A H V 2 

 A H V 9 

 
Uiteraard (!) ben je leider in 7SA. 

West komt uit met V. Die win je met A. 

Wat is het minst kansrijke vervolg op dertien slagen? 

a. Begin met AHVB. 

b. Begin met H. 

c. Begin met AHV. 

d. Begin met AHV. 

 

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 

 

Op de volgende pagina peins ik uitsluitend voor de mínder ervaren 

deelnemer! Ben jij een ervaren speler, dan mag je die hulpinformatie ook 
lezen, maar pas nadat je je antwoord hebt gemaild naar de gigant die jouw 

stand bijhoudt… 

mailto:ron@jedema.nl
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 17)  Overpeinzing 

 

 A H V B 

 4 3 2 

 5 4 3 

 5 4 3 

  
 10 9 8  

 A H 

 A H V 2 

 A H V 9 

 

Uiteraard (!) ben je leider in 7SA. 
West komt uit met V. Die win je met A. 

Wat is het minst kansrijke vervolg op dertien slagen? 

a. Begin met AHVB. 

b. Begin met H. 

c. Begin met AHV. 

d. Begin met AHV. 

 
Tel je ook twaalf vaste slagen? Dan mag je blijven! Zie je ook twee kansen op 

de dertiende? Dan spreekt daar toch enige ervaring uit. En als je dan ook nog 
op eigen kracht concludeerde dat een extra slag ontstaat met een 3-3-

verdeling van de ontbrekende ruiten of klaveren, vraag ik mij af waarom je 
deze tekst leest… Zuids vierde ruiten en/of klaveren kán dus goed zijn voor 

de 13e slag. Geen idee of dat ertoe doet, maar als de klaveren 4-2 zitten, met 
B10-sec, is 9 eveneens goed voor goud. 

 

 


