
Thuisspel van de week!! 22 maart 2020 

Nu bridge een computerspel is geworden ipv gezellig op de club heb ik sinds vorige 

week maar eens een Stepaccount aangevraagd. 300 spellen (gratis) maar daarnaast 

voorlopig ook gratis deelname aan toernooien, los van die 300 vrije spellen. Het is 

wel even uitproberen wat betreft lay-out, systeemkaart aanmaken en t tempo waarin 

de kaarten verdwijnen. Vooral de als laatste bijgespeelde kaart van elke slag (de 4e 

man zeg maar) ligt dicht voor je hem goed in je gedachten hebt kunnen opnemen. Ik 

oefende met Joke en Karen al wekelijks op BBO en daarvan vind ik de lay-out tot 

heden fijner. BBO is bovendien gratis, alleen geen gratis toernooien, dat alleen tegen 

betaling. Daarnaast is een BBO account natuurlijk prettig als er grote internationale 

toernooien zijn, EK en WK, dan kun je daar via de vugraph onze bridgetoppers prima 

volgen. Probeer het ook eens BBO. 

 

Gister speelde ik met Joke een toernooi op Step, 27 spellen, 9x3, paren, 118 paren. 

Op het laatste spel gebeurde iets waarvan ik de opvolgende nacht flink wakker heb 

gelegen. Dat gebeurt niet vaak kan ik jullie vertellen, dat wakker liggen van bridge. 

Je hebt als Noord de volgende hand: ♠ 10 9 7 4  ♥ H 9 8 3  ♦ V 9 5 2 ♣ 2 

Z/Niemand 

N O Z W 

  pas 3SA*  3SA gevraagd via chat en als uitleg gambling 

pas 6SA pas pas 

pas 

Lekker simpel biedverloop. De openaar heeft dichte klaver dat zie je aan je eigen 

hand.  Oost zal wel alle kleuren flink gedekt hebben. Je moet met de start eigenlijk 

raak schieten want anders zal de leider wel snel veel slagen hebben. Welke kleur 

start je? 

Ik koos voor harten daar heb ik t mooiste plaatje en als maat daarin ook een plaatje 

heeft en 1 van ons 2 komt nog aan slag is dat wellicht de downslag. 

Na mijn uitkomst verschijnt de volgend dummy: 

♠ A 8 2   ♥ 7 5 4   ♦ A H B 8 7  ♣ 7 4.  

Je vraagt je af waarom Oost 6 Sa biedt met een lek in harten. Met deze oost hand 

kun je zeker overwegen te passen op 3SA, de tegenstander moet het lek in harten 

nog maar vinden bij de start. Met een schoppen of ruiten start zie je waarschijnlijk al 

10 slagen, 7 klaver 2 ruiten en 1 schoppen. Maar om nu zomaar 6SA te bieden? 

Ik ben blij met mijn start, die lijkt in de roos! Uiteraard klein in dummy en maat 

speelt de 10? Ik denk de 10, zakt Joke nu het Aas van A V B of zoiets? Dat zal toch 



niet? De leider neemt met de Vrouw. Begint aan zijn klaveren en claimt in slag 5. 

Dicht 7SA. 

De hand van de leider West: 

♠ H  ♥ A V 2  ♦ 4  ♣ A H V B 9 8 6 3 19 punten met een 8 kaart klaver.  

Meer een SF of MF opening dan een gambling 3SA opening. Ik ontbied de 

wedstrijdleider en die vraagt wat er aan de hand is. Ik vertel dat ik uitleg heb 

gevraagd over de 3SA opening (gambling) en dat Oost ondanks zijn lek in harten 

zomaar 6SA biedt. Weet Oost meer dan er is uitgelegd? Ik zeg dat ik me kan 

voorstellen dat Oost past ondanks zijn lek in harten om reden boven al verwoord. 

Maar om er 6SA van te maken? De WL vindt t echter goed, zij noemt het 

casinobridge maar dat is niet verboden. Ik vraag of zij OW er dan in elk geval op wil 

wijzen om zo’n West hand dan de volgende keer niet als gambling te verkopen 

omdat deze hand niet onder gambling valt. Maar ook daar voelde ze blijkbaar niets 

voor.  

Als dit aan de echte bridgetafel gebeurt zit je er als tegenpartij gewoon bij en dan 

weet je ook dat er door OW geen extra informatie is uitgewisseld. Natuurlijk mag 

Oost gokken dat is niet verboden, maar bij het digitale bridge wordt dat toch al 

dubieuser. Zitten OW naast elkaar in de woonkamer, wie weet dat?  

Ik denk dat als dit in het echt gebeurt dat ik dan niks te klagen heb, gokken mag. 

Toch denk ik ook dat Evert Angad Gauer tegen West zou zeggen om deze hand een 

volgende keer niet als gambling te verkopen. 

Overigens werden we 13e van de 118. Best een mooi resultaat. Te meer omdat we 

van Ilonka achteraf hoorden dat we na ronde 7 nog 6e of 7e stonden en dat je vanaf 

ronde 2 bij elke volgende ronde wordt ingedeeld tegen een paar wat kort bij je in de 

buurt staat in de stand op dat moment. Dus we hebben zeker niet de makkelijkste 

tegenstanders gehad.  

Graag jullie mening over dit spel en graag tot ziens op Step of BBO. Mvg, Peer 

 

 


