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Anti Corona Competitie  Nr. 26 zondag 22 mei ’20 

De Amsterdamse Noordermarkt, zaterdagmiddag 16 mei 

 
 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 drie spectaculaire spellen voor twee personen (dus helemaal 

toegespitst op het Coronahuisarrest) uit de Bridge- en Boekenshop. 

mailto:ron@jedema.nl
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Het antwoord op de vorige vraag (ACC 25) 

 

 4 3 

 H B 

 A 7 6 5 4 

 A H V B Noord Gever / Niemand kwetsbaar 

  
 A H V 2 West  Noord Oost  Zuid 

 V 4 3    1  pas  1  

 3 2 pas  3  pas  3SA 

 5 4 3 2  pas  pas  pas 

 

Tegen jouw 3SA start west met 2.  

Volgens de systeemkaart belooft deze uitkomst een ‘plaatje’ en vraagt 

west aan zijn partner om die kleur terug te spelen. 

  
Je laat dummy B leggen, oost speelt 9 bij. 

 
Hoe verder? 

a. 3 naar A = 3 punten (vanwege de mogelijke switch naar  

b. 3 naar 2  =0 punten (kan niets opleveren) 

c. H              = 10 punten 

d. A, 4 na    = 5 punten 

e. 4  = 5 punten 

 

Je telt acht vaste slagen. Met de door B gewonnen 1e slag tel je zelfs al 

negen slagen.  

 
Ook als je contract binnen is, blijft het zaak om actief te zoeken naar extra 

slagen. En die kun je toevallig maken in de slag die west aanviel: in harten.  

 
Na B heb je nog H en V over. Die zijn samen goed voor één zekere 

hartenslag. Dus kun je - na B - veilig H spelen. OW mogen hun A maken, 

maar daarna pak jij je acht vaste slagen op en je hartenvrouw. Goed voor 

tien slagen. Mochten OW ook H zijn slag gunnen, dan heb je al twee slagen 

en raap je razendsnel je acht winners op. Want als OW daarna aan slag 

komen, is de -beer los!  

 

Ruiten spelen (d en e) hoeft nog niet verkeerd af te lopen. Zitten de 
ontbrekende ruiten echter 5-1, dan staat je contract ineens op de tocht.  

 
De zekere overslag van speelwijze c, eerst een rondje harten, kan met 

speelwijze d of e zomaar veranderen in een downslag… 
 

Maar… enkele zeer alerte deelnemers vinden dat de beste speelwijze niet is 
genoemd, namelijk: Maak eerst AHVB, dan H, let daarbij goed op of oost 

of west schoppen opruimt. Ondanks jouw 1-bod weten ze niet hoe 

belangrijk hun 4e schoppen kan zijn. Reken voor die aanpak een dikke 10+!  
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De nieuwe vraag 26 (ACC 26) 

 

Leider west    Dummy oost 
       H V 6 

 5 4  

 6 4 3 

 H V B 10 9 

Jouw zuidhand 

 A B 7 

 A B 

 B 10 9 8 7 

 A 4 2 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas  2  pas 

2SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 
 

Je partner komt uit met 10. Je neemt over met A. 

Met welke kaart begin je de tweede slag? 

a. B 

b. 7 

c. B 

d. B 

 

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 26 (ACC 26)  Overpeinzing 

 

Je partner komt uit met 10.  

Je neemt over met A. Met welke kaart begin je de tweede slag? 

 
Leider west    Dummy oost 

 10 8 3      H V 6 

 H V 6 2      5 4  

 A H V 2      6 4 3 

 7 6       H V B 10 9 

         Jouw zuidhand 
 A B 7 

 A B 

 B 10 9 8 7 

 A 4 2 

 
Ik zeg wel dat ik ga peinzen, maar ik weet natuurlijk net zo veel, lees: weinig, 

als jij. Het enige dat je kunt doen, is nagaan wat je wél weet. 
 

Wat weet je over de puntenkracht van je partner? 
OW zullen samen minstens 25-26 punten hebben, anders bieden ze 

geen 3SA. Jij hebt er 15… 
 

Welk gevaar dreigt? 
Dummy oost heeft een prachtige klaverenoptocht. Daar zit alleen jouw 

A boven. Zodra je die hebt gemaakt, dreigt dummy vier klaverslagen 

op te strijken.  

 
Wat is jouw wens? 

Voorkomen dat dummy vier klaverenslagen maakt.  

 
Hoe kun je dat voorkomen? 

Als de leider klaveren speelt, kun je A twee keer ophouden, maar de 

derde klaverenslag is dan toch voor jou. Als de leider dan geen klaveren 

meer heeft, kan hij dummy in ieder geval niet met klaveren bereiken. 
Als de leider zelf vier klaveren heeft, is er geen kruid tegen gewassen, 

maar dat zie je al in de tweede slag omdat je partner dan geen klaveren 
bekent. 

 
Maar… dummy’s HV is een vaste entree naar dummy’s hand voor de 

resterende klaverslagen.  
Als je wilt voorkomen dat dummy na jouw (eerst zorgvuldig gedoken) 

A weer aan slag komt, mag dummy na jouw slag met A dus geen 

schoppenentree meer hebben. 

 
De kernvraag van dit spel is dus: hoe voorkom je dat de leider met 

schoppen bij dummy’s vrijgespeelde klaveren kan komen? 

 


