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Anti Corona Competitie  Nr. 20 donderdag 14 mei ’20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 drie spectaculaire spellen voor twee 

personen (dus helemaal toegespitst op het Coronahuisarrest) uit de Bridge- en 
Boekenshop. 
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Het vorige vraagstuk (ACC 19) 

 

Speelfiguur 
 

 A 10 2 

  
 V 4 3 

 

Je hebt absoluut twee schoppenslagen nodig. Je hebt in noord en 
zuid voldoende entrees in de bijkleuren om deze schoppen optimaal te 

behandelen. 
 

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 = 0 

punten. 
b. Speel 3 naar 10 = 5 punten. 

c. Sla A; speel daarna 2 naar V = 5 punten. 

d. Speel 10 voor; als oost laag bijspeelt, laat je zuid 3 bijspelen = 0 

punten. 
e. Speel 2 naar V = 10 punten. 

 

Het grote voordeel van 2 naar V is, dat je daarmee twee kansen creëert op 

twee slagen. Heb je de pech dat H bij west zit, dan speel je daarna 3 naar 

10. Dat gaat goed als west ook B heeft. Twee kansen dus. En dat blijkt uit 

de cijfers (in het rood staan de speelwijzen die twee slagen opleveren). 

 
 A 10 2       A 10 2 

 H B x (x)    b en e     x x x (x)   B x x (x)  b c en e    H x x (x) 

  

  x x x (x)    c en e     H B x (x)   H x x (x)              B x x (x)  

 V 4 3       V 4 3 
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De nieuwe vraag (ACC 20) 
 

Bieding 1 Bieding 2 Bieding 3 Bieding 4 

West  Oost 
1  1 

3  ?? 

West  Oost 
  1SA 

2  2 

3  ?? 

West  Oost 
1  1 

2  ?? 

 

West  Noord 
1  2 

3  ?? 

 

 

In welke twee biedseries mag oost in zijn tweede beurt niet passen? 
 

a. In bieding 1 en 2  
b. In bieding 2 en 3 

c. In bieding 3 en 4 
d. In bieding 1 en 4 

 

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… 
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De nieuwe vraag (ACC 20)  Overpeinzing 

 

Bieding 1 Bieding 2 Bieding 3 Bieding 4 

West  Oost 

1  1 

3  ?? 

West  Oost 

  1SA 
2  2 

3  ?? 

West  Oost 

1  1 

2  ?? 

 

West  Noord 

1  2 

3  ?? 

 

In welke twee biedseries mag oost in zijn tweede beurt niet passen? 

 

Veel valt er niet te overpeinzen: zolang oost een manchecontract niet kan 
uitsluiten, mag hij niet passen. Daarvoor telt hij de maximumkracht die 

partner west belooft, bij zijn eigen kracht, en voilà: daar is het antwoord.  

 
 

 
 


