
De uitkomst 

 

Spel 18 van dinsdag 25 oktober 2016 

 

Bridge is - in tegenstelling tot bijv. schaken of dammen - een spel met een partner. Dat dit gevolg 

heeft om afspraken te maken is bekend. Minder bekend is dat je daarom ook zoveel mogelijk moet 

proberen om te bedenken, wat je partner zou kunnen of moeten hebben om zo effectief mogelijk 

tegen te spelen. Alleen maar naar je eigen kaarten kijken is geen goed partnership. Je eigen kaarten 

zul je heus niet onopgemerkt laten. In bovengenoemd spel moet je - na een 1 SA opening en geen 4 

kaart in een hoge kleur van de tegenpartij - tegen een 3 SA contract  - uitkomen met de volgende 

hand: 

 

 6 4 2 

 3 

 A V B 8 3 

 B 5 4 2 

 

Je  hebt zelf 8 hp, dus als de tegenstanders samen minstens 25 hp hebben, heeft partner 7 hp of 

minder. Je partner heeft vrijwel zeker een lange  kleur, dus de eerste vraag is of je met  3 moet 

starten. Het zou wel van een zeker soort van altruïsme getuigen, maar daar mee hoeft het nog niet 

zo goed te zijn. Het grote bezwaar is, dat je een singleton in die kleur hebt, terwijl je zelf 

vermoedelijk de meeste hp hebt. Als je zelf een keer later aan slag komt, kun je toch niet de 

eventueel vrij gespeelde hartens aanspelen. 

Alles bij elkaar lijkt een  start het beste, maar welke kaart?  Aangezien je geen te verwachten 

entree in een andere kleur hebt is  3 het beste. (ik zelf speelde V, maar achter de computer  is het 

gemakkelijker dan aan de bridgetafel). In dit geval zou dat helemaal bingo zijn, want partner heeft de 

 H en kan ook nog  9 terugspelen. 

Het contract gaat dan 2 down (5  slagen en  A). 

Opmerking: Zowel in de A-lijn als in de B-lijn was 2 SA het meest populaire contract.  Met samen 24 

hp is dat ook niet zo verwonderlijk. Wij hadden het geluk om 3 SA te mogen tegenspelen. 
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