
Spel van de week 31 maart 2020 

In deze tijden van de coronacrisis staat voor een aantal van ons onze bridgehobby op een laag pitje, 
en al helemaal wat betreft de sociale contacten rond de bridgetafel en aan de bar. Jammer maar 
helaas niets aan te doen, of toch ? Gelukkig zijn er namelijk ook online-mogelijkheden om te bridgen. 
Tot vorige week heb wat betreft dat online bridgen altijd de boot afgehouden om tijd te houden voor 
allerlei andere dingen en hobby’s die ik ook graag doe, maar bij gebrek aan reguliere clubavonden 
vind ik online bridge een heel mooi alternatief. 

Vorige week heb ik mijn allereerste spellen gespeeld op Stepbridge met Peer, Joke, Ilonka en Karen. 
Door puur toeval mocht ik de eerste zes spellen allemaal zelf afspelen, hetgeen leuk maar toch ook 
wel vermoeiend was, zeker als het je allereerste spellen zijn. Bovendien heb je de neiging om alleen 
thuis voor het computerscherm langer na te denken dan op de club omdat je geen priemende ogen 
om je heen ziet en je daardoor de neiging hebt kleine problemen als serieuze bridgeproblemen zoals 
bij het beantwoorden van de ladder te beschouwen. Ook kost het even tijd om wegwijs te worden op 
de site met het alerteren (je moet nu je eigen biedingen alterteren i.p.v. je partner; alleen de 
tegenstanders zien dan jouw uitleg) en het bekijken van de scores, wat anderen hebben gedaan etc. 
Ik dank daarom Peer, Joke, Ilonka en Karen voor hun geduld. Leuk bij het online bridgen is dat je al 
direct een score krijgt omdat het tafelresultaat wordt vergeleken met anderen (elders in Nederland 
of over de wereld).  

Gisteravond heb ik ook mijn eerste spellen gespeeld op BBO, het medium dat we voorlopig binnen 
De Gaech willen gaan gebruiken. Veel dingen gaan hier analoog als in Stepbridge en prettig in BBO is 
dat de kaartsymbolen groter zijn dan in Stepbridge. Ik vond het relaxter spelen, al kwam dat 
misschien ook doordat ik veel handen kreeg waar je als lijdend voorwerp moet toekijken (wel relaxed 
dus maar niet amusant). Ik speelde met Teun tegen Arjan & Maurice/Karen. Hierbij kwam een in mijn 
optiek interessant lastig spel voor. Ja, toevallig was dat het spelnummer dat we op De Gaech 
gebruiken voor de rode draad: no. 13. 

 

Het biedverloop ging niet goed doordat Teun en ik geen ingespeeld paar zijn. Na passen in N en O 
opent zuid (Arjan) 1 Kl. De westhand telt 16 punten, maar er is geen goed bod voorhanden om deze 
hand aan te geven. Doublet is riskant omdat partner gegarandeerd ruiten zal gaan bieden en als je 



daar niet op past veel overwaarde bij je gaat verwachten. 1SA is ook riskant omdat er een grote kans 
is dat de tegenstanders veel ruitenslagen kunnen gaan maken. Passen is ook onaantrekkelijk omdat 
de kans groot is dat jij met partner samen ruim meer dan 20 punten bezit (partner kan er nog 11 
hebben). Mijn keuze viel op 1SA. Nadat noord kiest voor 2Kl is oost aan zet die natuurlijk naar een 
ruitencontract wil. Maar hoe kom je daar met de afspraak 2Kl/2Ru/2Ha/2Sch is echt en vanaf 2SA is 
het transfer (Rubensohl). Voor Teun was Rubensohl geheel nieuw en dacht met 2SA goed te bieden. 
2SA is echter een transfer naar de geboden kleur van de tegenstanders dat fungeert daarmee als een 
soort Stayman. Omdat ik klaverendekking heb (zonder klaverendekking dien ik in Rubensohl 3Kl te 
bieden zodat partner eventueel met klaverdekking nog naar 3SA kan gaan) bood ik mijn laagste 
vierkaart hoog, harten dus. Teun koos toen maar eieren voor z’n geld en paste. 

Mede doordat de tegenstanders lang geen harten inspeelden en ik 1SA had geboden met een 
singleton ruiten ging het contract slechts eentje down waar het 2 down had gemoeten (en met 
troefstart zelfs 3 down). Ongedoubleerd. Het leverde ongeveer 50% op want het veelgeboden 3Ru 
gespeeld on O ging meestal ook één down (3 verliezers in ruiten en 2 in harten). Het won echter van 
2Sch in NZ dat meestal werd gemaakt. Eén keer was er in zuid met 1Ru geopend, gedoubleerd in 
west en uitgepast, 2 down.  

Om lekker een drankje te nemen hielden we er rond 22.15 uur mee op. Het was mooi geweest en 
iedereen vond het amusant. Voor (veelvuldige) herhaling vatbaar.  

Leuk in BBO is dat je ook na afloop (en ook na uitloggen) de gespeelde spellen weer terug kunt halen 
(inclusief resultaten van andere tafels) en zo de volgende dag op je gemak een spel van de week kunt 
maken. Zo kunnen we deze rubriek gewoon continueren. 

Rob 

 

 


