
Week 4 

Is bridgen een geluksspel? 

We leren allemaal via cursussen om zo goed mogelijk te bieden om zodoende in het juiste 

(verantwoorde) contract te komen, maar soms….bieden we totaal  “verkeerd”  en komen dan toch in 

een onverliesbaar contract terecht. Dat gebeurt niet alleen bij ons  eenvoudige zielen, maar ook bij 

onze wereldkampioenen bridgen. Zo zag ik afgelopen weekend een paar spellen uit het 4tallen 

kampioenschap van Nederland en daarin speelden 7 ex-wereldkampioenen en toch slaagden 2 van 

hen erin een 6SA te bereiken door een misverstand,  dat er onverliesbaar inzat, waardoor ze 11 IMPS  

wonnen( Eindstand hebben ze met 23 IMPS verschil gewonnen). 

Ook gisteren kwam het minimaal 2 keer voor aan onze tafel en omdat we meestal over pech klagen 

deze keer eens over geluk.  

West opent 1♣( kan 2kaart zijn) – Noord past ( 1e gelukje, 

want een schoppen volgbod zou ook kunnen) – Oost 1♥ en Zuid 3♦( uitgelegd als zwak, 

maar is het 2e gelukje want 5♦ lijkt me echt niet verkeerd). West nu 3♥ NZ passen verder en 

Oost trekt de stoute schoenen aan ( want kan nog altijd op 5♥ stoppen) en vraagt azen en 

hoort er van maat 3! Dus 6 ♥… Na de ruitenuitkomst en ruiten door trekt oost de troeven ( die 

moeten maar 2-2 zitten) door A en H te slaan en kan claimen. Niet verkeerd geboden, maar 

wel erg gelukkig…



 

Na 3 keer pas ( hoewel een 1♦ opening van N eigenlijk 

wel had gekund via de regel van 20) opent west met 1♣ ( 2+ kaart) er wordt weer gepast 

door N en O( is echt niet eng hoor) en Zuid besluit de bieding open te houden met een 

doublet. W past nu( volgens de theorie was 1SA beter, want dat betekent nu 18-19 wat hij 

heeft ! ) en N bied 1♦ O past en Z nu 1♥. W bied nu ineens 1♠ ( waarom weet ik niet) en 

iedereen past ! Dat zit erin….



 

Zo zie je maar weer: bridge is ook wel eens een geluksspel 
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