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Vrijdagochtend, ‘spitsuur’ in de Amsterdamse Kinkerstraat   

 
 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 lekker door tot eind mei. Daarna veranderen we 

de opzet. Hoe? Dat is nog in ontwikkeling. 
 

 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


Anti Coronacompetitie  nummer 19                                    dinsdag 12 mei ’20 

Tijdelijk alternatief voor de Bridge Training. Aanmelden: rob.stravers128@gmail.com  
www.bridgeservice.nl 

 
Antwoord op het vorige vraagstuk (ACC 18) 

 

Na 1SA – 3SA ben jij leider in 3SA. 
 

 B 2 

 7 4 3 

 A H V 4 3 

 5 4 3 

  
 V 4 3 

 A H 6 5 

 10 9 8 2 

 A H 

 
West start met 6.  

 
Welke zuidspeler doet wat jij ook zou doen?  

 
a. Zuid 1 laat dummy B leggen; zodra hij in de hand aan slag is, speelt 

hij 2 naar A = 0 punten. 

b. Zuid 2 laat dummy B leggen; zodra hij in de hand aan slag is, speelt 

hij 10 naar A = 3 punten. 

c. Zuid 3 laat dummy 2 bijspelen; zodra hij in de hand aan slag is, speelt 

hij 2 naar A = 5 punten. 

d. Zuid 4 laat dummy 2 bijspelen; zodra hij in de hand aan slag is, speelt 

hij 10 naar A = 10 punten. 

 

Laat dummy 2 bijspelen; speel zodra je aan slag bent dummy’s AHV en 

speel zuids drie hoogste ruiten bij. Want dan kun je op dummy’s vierde 
ruiten duiken met 2, zodat je in dummy aan slag blijft en ook 3 tot slag 

kunt verheffen. 
 

Stel dat je dummy in de eerste slag B laat bijspelen, dan kun je al down zijn 

voordat je aan slag bent… 

 
    B 2 

  A 10 8 7 4      H 6 5 

     V 4 3 

 
Als je dummy B laat leggen, wint oost die slag met H. Daarna speelt oost – 

uiteraard – schoppen terug, waardoor west ook de volgende vier 
schoppenslagen wint. 

 
Je kunt deze schoppenlawine alleen stoppen als je dummy 2 laat bijspelen. 

Als oost duikt, win jij de slag met V. En als oost H legt en schoppen 

terugspeelt, speel je uit de hand 4 bij. Duikt west, dan viert dummy’s B 

een feestje, en als west A legt, kan V haar roltong klaarleggen. 
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 19) 

 

Speelfiguur 
 

 A 10 2 

  
 V 4 3 

 

Je hebt absoluut twee schoppenslagen nodig.  
 

Met welke speelwijze schep je de grootste kans op twee 
schoppenslagen? 

 

In noord en zuid heb je in de bijkleuren voldoende entrees om de 
schoppen optimaal te behandelen. 

 
a. Speel V voor; als west laag bijspeelt, laat je dummy 2 bijspelen. 

b. Speel 3 naar 10. 

c. Sla A; speel daarna 2 naar V. 

d. Speel 10 voor; als oost laag bijspeelt, laat je zuid 3 bijspelen. 

e. Speel 2 naar 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 

 

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 19) Overpeinzing 

 

Speelfiguur 
 

 A 10 2 

  
 V 4 3 

 

Je hebt absoluut twee schoppenslagen nodig.  
 

Met welke speelwijze schep je de grootste kans op twee 
schoppenslagen? 

 

In noord en zuid heb je in de bijkleuren voldoende entrees om de 
schoppen optimaal te behandelen. 

 
a. Speel V voor; als west laag bijspeelt, laat je dummy 2 bijspelen. 

b. Speel 3 naar 10. 

c. Sla A; speel daarna 2 naar V. 

d. Speel 10 voor, en laat dummy 3 bijspelen als oost laag bijspeelt. 

e. Speel 2 naar V. 

 
Laat mij hardop vier waarheden peinzen: 

 
o A maak je altijd. Je tweede slag zal moeten komen van 10 of V.  

 
o V of 10 kun je nooit winnen als je die voorspeelt. Waar H of B 

ook zit, de bezitter zal zich beslist met alle genoegen over jouw 

schoppenhonneur ontfermen. Speelwijze a en d mag je zelfs niet 
overwegen. Daarom maakte ik die mistig. 

 
Blijft over: 

 3 naar 10 

 2 naar V 

 Eerst A slaan, dan 2 naar V 

 

o Met H bij west en B bij oost kun je twee schoppenslagen vrijwel 

vergeten.  

 A 10 2 

 H x x (x)    B x x (x) 

 V 4 3 

 

V kan geen slag winnen, omdat H ‘haar’ opwacht; en 10 is 

kansloos met B achter zich. 
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o Met B bij west en H bij oost leveren de drie speelwijzen wél twee 

schoppenslagen op!  

 
 A 10 2 

 B x x (x)    H x x (x) 

 V 4 3 

 
Nu zitten B en H vóór het plaatje dat ze graag vangen. V wint 

altijd een slag als je begint met 2 naar V, wel of niet 

voorafgegaan met het slaan van A. En er ontstaat ook iets 

schoons als je begint met 3 naar 10. 

 

We mogen/moeten vaststellen dat als H en B niet bij elkaar zitten, de 

drie speelwijzen b, c en e even kansrijk, of kansloos zijn.  

 
Maar… H en B kunnen ook bij elkaar zitten: beide bij west óf bij oost. 

Geven de drie speelwijzen dan ook een gelijke kans op twee slagen? 
 

 A 10 2 



 H B x (x)    x x x (x) 

 

 x x x (x)    H B x (x) 

 V 4 3 

 
Mijn antwoord: nee! 

 

Jouw taak:  desgewenst met echte speelkaarten uitzoeken welke 
speelwijze superieur is. 

o A slaan en dan 2 naar V 

o Meteen 2 naar V 

o 3 naar 10 

 


