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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 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 in deze meimaand mee naar drie spectaculaire spellen voor thuis, uit 

de Bridge- en boekenshop! 

mailto:ron@jedema.nl
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Het antwoord op de vorige vraag (ACC 21) 
 

Oost gever / Allen kwetsbaar 

 
West  Noord Oost  Zuid 

    pas  1 

pas  1  pas  1SA 

pas  2  pas  ?? 

 

Jouw zuidhand 
 B 5 3 

 10 8 6 4 

 A H 7 6 

 H V 

 

Welk biedkaartje trek je uit je biedbox? 
a. pas  = 10 punten. 

b. 2   = 5 punten. 

c. 2SA = 0 punten. 
d. 3   = 3 punten. 

 
Met 10-11 punten had noord een krachtiger bod gedaan dan 2. Dus kan zuid 

een manche uitsluiten. Dan gaat het alleen nog om de meest aantrekkelijke 
fit: 5-3 of 4-4. Pikant is, dat opvallend veel ervaren spelers denken dat de 5-

3-fit altijd gunstiger is dan 4-4. Met het onderstaand spel kunnen ze snel van 
die 5-3-zucht genezen.  

 
De voorstanders van 5-3 spelen 7; de aanhangers van 4-4: 7. 

 
We gaan ervan uit dat de ontbrekende kaarten normaal verdeeld zitten. 

 

West komt uit met H.   A V 10 8 7 

 H B 9 7 

 A 6 5 

 2 

     
 H B 9 

 A V 10 8 

 4 3 2 

 A 4 3 

 

De leider in 7 speelt als volgt: 

A; 2 naar A; 3 getroefd; 7 naar H; 4 getroefd.  

Dat zijn al vijf slagen. Nu haal je alle troeven op. Met dummy’s resterende 
schoppen komt dat uit op dertien slagen.   

 
Ik ben zeer geïnteresseerd in een speelplan voor 7 dat eveneens dertien 

slagen oplevert.  
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Het nieuwe vraagstuk (ACC 22) 
 

 V 3 2 

 V B 10 9 

 A V 5 3 

 3 2 

  
 B 5 4 

 A H 8 7 

 H B 6 4 

 A 4 

 
Tegen passende tegenstanders bied jij met je partner een mooi 4-

contract uit (1SA - 2 - 2 - 4; jij bent leider in 4). 

 

Goed nieuws  
De grootste kans dat de vijf ontbrekende harten 3-2 zitten, is in dit spel 

werkelijkheid: ze zitten inderdaad 3-2. 
 

West valt aan met H. 

Welke slag verwacht je het eerst af te geven? 

 

a. De eerste slag; want ik duik. 
b. De tweede slag; ik win de eerste slag met A en speel klaveren na. 

c. Later in het spel: in klaveren. 
d. Later in het spel: in schoppen. 

 

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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Het nieuwe vraagstuk (ACC 22) Overpeinzing 
 

 V 3 2 

 V B 10 9 

 A V 5 3 

 3 2 

  
 B 5 4 

 A H 8 7 

 H B 6 4 

 A 4 

Tegen passende tegenstanders bied jij met je partner een mooi 

4-contract uit (1SA - 2 - 2 - 4; jij bent leider in 4). 

 

De vijf ontbrekende harten zitten 3-2. 

 
West valt aan met H. 

Welke slag verwacht je het eerst af te geven? 
a. De eerste slag; want ik duik. 

b. De tweede slag; ik win de eerste slag met A en speel klaveren na. 

c. Later in het spel: in klaveren. 

d. Later in het spel: in schoppen. 

 

Je speelt een troefcontract. Er dreigen vier verliesslagen: drie slagen in 
schoppen en één in klaveren. 

 

Vervelend dat je bijkleuren in beide handen even lang zijn: je kunt niets 
aftroeven. Gelukkig zitten vijf ontbrekende kaarten in een kleur meestal 3-2; 

grote kans dus dat je maar drie keer troef hoeft te spelen om je 
tegenstanders van hun troefkaarten te verlossen. 

 
En wat kun je zeggen over de schoppenkleur?  

Als AH in dezelfde hand zitten, win je altijd een schoppenslag als je 

een lage schoppen naar een schoppenplaatje speelt. 

 V 3 2 

 A H x (x)    x x x (x) 

  x x x (x)    A H x (x) 

 

 B 5 4 

Stel dat je begint met 4 naar V. Dan gaat dat meteen goed met AH 

bij west. Want als west duikt, wint V die slag, en als west A speelt, 

kan wests H niet jouw V én B vangen. 

Met AH bij oost, vangt oosts A dummy’s V. Daarna speel je 2 naar 

B; oosts H kan dan niet voorkomen dat B een slag zal winnen.  

 
Maar als AH niet in dezelfde hand zitten, zijn jouw V én B kansloos 

als je die kleur zelf aanspeelt… Ja, dat lees je goed. Als oost of west 
met schoppen begint, win je inderdaad altijd één schoppenslag. 


