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                                                     Nr. 861  17 januari 2022 

 
Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 

 
Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke 

‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we 
in de Bridge Training  

 
In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-

Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op het 
bord liggen van de betreffende functionarissen 

 

Alle reeds verschenen nummers staan op: www.bridgeservice.nl 
 

Redactie: Carolien de Koomen, Margriet Jansze, 
Mirjam Dierckxsens, Monica Vuister, Ron Jedema, Siger Seinen, 

Jan van Die, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 
 

 

 

Blue Monday Quiz 
 

Op deze 3e maandag van januari, traditioneel de dag met de meeste en diepste 
zwaarmoedige gevoelens van het jaar, kies ik voor een Blue Monday Quiz met extra 

luchtigheid en humor in de vraagstukken!  
 

Daarbij hoort vanzelfsprekend een prijzenpakket met een honderd procent blij-
gevoel-garantie. Door de opvallend veel enthousiaste reacties op de prijzen van de 

Kerst Quiz, is ook voor deze Blue Monday Quiz niets beters te bedenken dan een 
doosje Puccini Bomboni. 

 
Ik wens je veel plezier met het beantwoorden van de volgende vijf vragen! 

 
Vraag 1 

Over Winston Churchill wordt beweerd dat hij een zeer onsympathieke 
bridgepartner was. Tijdens een bridgedrive beet een speelster hem toe:  

‘Als u mijn bridgepartner zou zijn, zou ik gif in uw wijn doen!’ 

 
Wat zei Winston terug? 

a. ‘Met uw ogen lukt u dat nooit: u kunt niet eens een aas van een twee 
onderscheiden.’  

b. ‘Als u mijn bridgepartner zou zijn, drink ik die wijn met alle genoegen op.’ 
c. ‘Ook dan is mijn glas wijn beter voor mijn gezondheid dan uw bied- en 

speeltechniek.’ 
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Vraag 2 

Je leidt een bijzonder gezellige januaribridgedrive. Tijdens het wisselen zie je 
een niet onbelangrijke speelkaart, A, op de grond liggen.  

 

Wat kun je als leider van deze zitting het beste doen? 
a. Aan alle spelers vragen wie een A kan gebruiken. 

b. Aan alle spelers vragen of ze hun kaarten even willen tellen. 
c. Je doet of zegt niets; je steekt de kaart in je zak tot een speler zich meldt. 

 
 

Vraag 3 
 Je krijgt in handen:  - 

 A 

 A 

 A H V B 10 9 8 7 6 5 4 

  

Je controleerde al automatisch of 7 in je biedbox zit. 

Maar… je rechtertegenstander is gever, die onverlaat opent met 7! 

Van deze gigant is alleen bekend dat hij nooit enig risico neemt. 
 

Welke bieding doe jij? 
a. Ik pas 

b. Ik doubleer 
c. Ik bied 7SA 

 

 
Vraag 4 

 7 6 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

 2 

  
 H V B 10 9 8 

 A 

 - 

 H V B 10 9 8 

 
Tegen jouw optimistisch geboden 6-contract, start west met H. Die slag 

troef je in de hand.  
 

Welke voorgespeelde kaart in de 2e slag geeft je de grootste kans op 6C? 

a. H 

b. 8 

c. H 

 
 

  



Bridge Training 861 17 januari 2022 

 

    3 
 

Vraag 5 

Met hoeveel speelkaarten is het grootste kaartenhuis ter wereld gemaakt? 
a. 2.120 kaarten 

b. 21.748 kaarten 

c. 215.004 kaarten 
d. Méér dan 215.004 kaarten 

 
 

Jouw stem op de leukste anekdote 
Welke anekdote(s) werkte(n) het meest op je lachspieren? 

De anekdotes beginnen op pagina 4. 
 

Je mag maximaal drie anekdotes een waardering geven: 
10 punten voor de beste, 8 voor de tweede en 6 voor de derde. 

 
 

 
Mail:  

- de vijf letters van je antwoorden op de bridgevraagstukken; 

- de drie letters met jouw waardering van de drie leukste anekdotes, en 
- je postadres, waar de eventueel gewonnen Puccini Bomboni naartoe moet, 

uiterlijk op donderdag 20 januari naar: rob.stravers128@gmail.com 
 

 
Op maandag 24 januari hoop ik alle ontvangers extra blij te maken met een scala 

aan leuke bridgeverhalen en tien inzenders met een doosje Puccini Bomboni. 
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De anekdotes 
 

 
 

A 
Het zal ongeveer 40 jaar geleden zijn. Ik speel met een gelegenheidspartner. Zij 

behoorde tot de betere spelers van de club. Ik mag openen en omdat ik een mooie 
5-5 in de hoge kleuren heb begin ik de bieding met 1. Na azen vragen legt mijn 

partner aan in 6. Op het moment dat mijn partner haar hand op tafel legt zie ik 

ineens dat mijn hand er ineens anders uitziet dan ik bij mijn openingsbod dacht. In 

plaats van twee keer H V x x x zie ik dat ik twee keer V B x x x heb. Kansloos 1 
down.  

 
 

 
B 

Heel lang geleden, jaar of 35, ik was  ca 28. Na onze verhuizing een club gezocht. 
Geen probleem, nog sterk en gezellig ook.  

Ik vraag een keer arbitrage bij een overduidelijke overtreding ( ben zelf wl, ja toen 

al…) maar de wl draait en wikt. Veel later begreep ik waarom.  
De dienstdoende wl was slechts kolonel en de overtreder was de laagste 

sterrengeneraal die er bestond. Hij was een goede bridger maar trok zich van de 
spelregels weinig aan. Maar wel hoger in rang en die kun je niet in de houding 

zetten. En dat ging  in Prive tijd dus gewoon door. Veel later kon ik er wel om 
lachen. Beiden zijn inmiddels overleden, dus het kan openbaar. 

Detail: de  partner van de generaal mocht geen sa spelen, dat deed hij. 
Sommigen werden tot huilens toe afgeblaft. Ook de hoffelijkheid leed eronder. 

Daar was ik graag WL geweest .  
Gelukkig waren er ook vele hoge officieren die hier absoluut geen last van hadden 

en niet op hun balkjes en sterren stonden. 
 

 

 
C 

Dummy mag niets zeggen 
  Arie    Ik 

West  Noord Oost  Zuid 
1  doublet pas  pas 

Redoublet pas  pas  pas 
 

Mijn rechtertegenstander kwam uit, waarop ik mijn kaarten open op tafel legde. 
Terwijl Arie mijn kaarten bestudeerde vroeg ik: ‘Mag ik even iets zeggen?’ 

‘Nee’, zei Arie gedecideerd, ‘jij bent dummy!’ Waarna Arie – vechtend als een 
leeuw – één down ging.  

‘Wat wilde je nou eigenlijk zeggen?’, vroeg hij na de laatste slag. 
Na mijn antwoord: ‘Dat west leider had moeten zijn en dat jij had moeten 

uitkomen’, bleef het heel lang stil en liep de voerbak voor wedstrijdleiders over… 
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D 
Het is al weer lang geleden, en misschien niet echt anekdotisch maar toch wel 

grappig. We schrijven 1987. Ik was aan het einde van mijn contract in Bénin 

gekomen en keerde terug naar Nederland, via Ouagadougou in Burkina Faso, waar 
ik ook een aantal jaren had gewerkt en een weekendje oude vrienden ging 

bezoeken. Om van Cotonou naar Ouagadougou te vliegen moest ik eerst naar 
Lomé, de hoofdstad van buurland Togo. Dat ging soepel. Bij die vrienden in 

Ouagadougou kwam ik een Canadees tegen die dat weekend aan de Open Bridge 
Kampioenschappen van Burkina Faso wilde deelnemen, georganiseerd onder 

auspiciën van de Frans Bridgebond. Zijn partner was echter verhinderd en hij zou 
alleen invallen als er een oneven aantal paren waren. En dat was het geval. We 

hebben toen samen dat tweedaagse toernooi gespeeld, en gewonnen. De prijs: een 
retourticket Ouagadougou-Lomé. 

 
 

E 
Ik weet het nog goed, mijn eerste avond op de bridgeclub. Toen ik vijf minuten na 

het beginsignaal zag ik aan enkele tafels spelers met hun kaarten open voor zich. 

Gelukkig, dacht ik, ik ben niet de enige beginner… 
 

 
F 

Het is ongeveer 42 jaar geleden. Ik was net met bridgen begonnen en ik speel 
tegen Kees, die op onze club bekend stond als Kees Sans-Atout. Hij speelt 3SA en 

ik moet uitkomen. Ik heb in klaveren A H V x en zoals ik geleerd heb op de cursus 
start ik met de 4de van boven. Kees maakt zijn B (die dubbel zit) en maakt 

contract. Als ik start met A H V dan maken wij de eerste 5 slagen. Zal dit nooit 
meer fout doen.  

 
 

G 
Thuis had ik wat bridge ervaring opgedaan door een kennis die een stencil had met 

wat regels, conventies en speelfiguren. 

Ik werd gekoppeld op die club, aan een dame die, net als ik geen bridgecursus had 
gevolgd. 

Thuis legden wij de vier kaarten van een gewonnen slag op een stapeltje.  
Ik had wel begrepen dat je op een club de kaarten van een gewonnen of verloren 

slag verticaal of horizontaal voor je op tafel moest leggen. 
Je moest ook je kaarten tellen, voor je ze in mocht kijken. Toen ik daarmee klaar 

was en de andere spelers mij aankeken,  
begreep ik dat ik de gever was. Doodzenuwachtig, was het getal 13 (aantal 

kaarten) dat ik geteld had blijven hangen.  
Dus met een 5-kaart Schoppen bood ik 1. Drie maal Pas en ik moest het spelen. 

Ik had 7 punten of zoiets  Geen idee meer hoe dat gegaan is. 
Maar later bleek dat deze onbedoelde PSYCHE, een top score had opgeleverd.   
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H 

Menselijk gedrag in het algemeen is vaak heel leuk, maar als er wat te winnen valt, 
nog veel leuker en verbazingwekkender. 

Ik speelde nog niet zo lang, en deed samen met een gelegenheidspartner mee aan 

een toernooi. Na een van de rondes ga ik naar het toilet, bij terugkomst staat de 
arbiter al aan onze tafel. De tegenstanders waren zonder mij begonnen met bieden. 

Gelukkig heeft mijn partner meteen de arbiter geroepen. Ik verbaas me daar nog 
steeds over, wanneer je een spel speelt waarbij je tot dertien moet kunnen tellen, 

dan moet vier toch heel makkelijk zijn? 
 

I 
Het is ongeveer 38 jaar gelden. Ik speel met een collega van de VU op mijn club in 

Vianen. Ik moet een 6-contact afspelen terwijl ik onderweg een keer ruiten heb 

geboden (als tweede kleur). Ik krijg een start van een kleine ruiten (kleintje belooft 

plaatje). In dummy verschijnt A x x en ik heb V B x x in de hand. Ik leg klein in 
dummy voor de Heer rechts, die ruiten na speelt die getroefd wordt. Als enige 

zaten we in 6, als enige maakte ik geen 12 slagen.  

 

J 

We gaan in jaren terug : ik had net de 24 bridge lessen achter de rug en ik speelde 
in de laagste D lijn bij Coenstad...  

Ik had geleerd : je opent met 13 punten of meer, enfin ik open met 12 punten en 
mijn tegenstander werd toch boos toen hij merkte dat ....  

Een week later : ik opende 1 Sans met 18 punten: die zelfde tegenstander...nog 
bozer....  

Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen...  
Los daarvan, voordat je doorhebt dat down gaan soms heel aantrekkelijk is en 

doubleren echt onderdeel van het edele bridge spel is,  
 

K 
Marian was gever en begon met: ‘Doublet’! 

‘Dat kan niet goed zijn’, zei ik voorzichtig. 
‘Zeker weten van wel, jij hebt ons immers geleerd dat we met openingskracht een 

doublet mogen geven, en ik héb openingskracht!’ 
 

L 

Een paar jaar geleden speelde ik viertallen in de hoofdklasse. Aan dat jaar heb ik 
heel slechte herinneringen. In die wedstrijden moet ik zeven keer starten tegen een 

slem contract terwijl mijn enige goede kleur bestaat uit H B x … Wij spelen 
romeinse uitkomsten en in elk van die uitkomsten kon ik door een andere kleur te 

starten aangeven in welke kleur ik deze H B x combinatie had. Resultaat? Zeven 
keer slem gemaakt terwijl ons nevenpaar keurig in de manche was blijven hangen. 

Als ik mij goed herinner waren de tegenstanders ook nog eens kwetsbaar. Nu zou 
je zeggen dat ik daar toch wel iets van geleerd moet hebben, maar een paar weken 

geleden op step bridge moet ik uitkomen tegen 7 SA dat ongecontroleerd wordt 
geboden. En weer heb ik een H B 10 x combinatie en wel in klaver. Dus… ik start 

met een andere kleur en je raadt het al: mijn partner heeft klaver A.  
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M 

Jaren geleden deden mijn man en ik mee aan een drive t.b.v. de Hartstichting. 
Daar gebeurde aan een tafel iets wat ik nooit ben vergeten. 

We moesten spelen tegen twee zussen, waarvan de ene nog niet zo lang speelde. 

De zus die het spel al langer beheerste vroeg op een gegeven moment, toen de 
hartenfit vast stond, azen. Waarop de ander paste. Boos riep de azenvraagster: 

“Hoe kan je met zo'n kaart nou passen! Zo’n kaart krijg je maar één keer in je 
leven!!!” Het leed was geschied. Maar toen kwam het volgende spel. En weer vroeg 

de ene zus met vier sans naar de azen. En weer paste de andere zus. Zus één 
ontplofte bijna. “Hoe kan je nou zo stom zijn! Wat heb ik nou net nog gezegd!!! 

Waarop de zus doodleuk antwoordde: “Jij zei dat je zo’n kaart maar één keer in je 
leven krijgt, toch?” 

 
N 

Mijn partner opende 1. Minstens 13 punten in die tijd met minstens een 4-kaart 

klaveren. Ik had:  3 2 

   3 2 

   A H V B 10 9 8  

   3 2 

Welke kleine kaarten ik had, weet ik niet meer. Maar die dichte 7-kaart staat mij 

nog goed voor de geest, ook al was dat diep in de vorige eeuw. 
Ervan uitgaand dat mijn partner de uitkomst wel zou opvangen, bood ik 3SA. Mijn 

linkertegenstander ging even in de wachtkamer, en gaf een doublet. Wie A zegt 

moet ook B zeggen, dus gaf ik een redoublet.  
Daarop kwam de man uit met A en legde mijn partner net zo’n hand neer als dat 

ik had, maar dan met een onaantastbare zevenkaart klaveren. Om dezelfde reden 
als ik liet hij 3SA geredoubleerd staan… 

En inderdaad, je voelt ‘m al aankomen, de man die uitkwam draaide achter elkaar 
zijn zeven schoppen af, om daarna over te schakelen op de hoge 7-kaart harten 

van zijn partner… 3SA geredoubleerd -9… 
Ik weet ook nog de ruimte waarin die ramp plaatsvond: een zaal, mooi boven het 

water, van het toenmalige Delta Lloyd… Inmiddels over genomen door Nationale-
Nederlanden, met het geruststellende zinnetje: U bent en blijft verzekerd van de 

beste zorg… 
 

O 
OP WAC. 

Lang geleden... Ik ben dan nog welkom op WAC, en een heer van stand begeeft 

zich nu eenmaal graag in het gezelschap der groten. 
Spelend met mijn geliefde juffrouw Doddel, tref ik op een gegeven moment onze 

wereldkampioene Carla Arnolds als tegenstandster. Whauw! 
Spel 13. (Uiteraard) Zij kwetsbaar, wij niet. Een geanimeerd biedverloop ontstaat 

en Carla biedt 4. Ik doubleer gretig, en inderdaad: het contract gaat drie down. 

Ik spring op, draai twee pirouettes en roep luidkeels: Ik heb Carla voor - 800 

gespeeld! Ik heb Carla voor - 800 gespeeld. 
Blijkt er voor ons 6 +980 in te zitten. Zaalnul. 

Mij rest niets anders dan de tafel vier Tilburgse Schrobbelers (mijzelf een dubbele!) 
aan te bieden. 
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P 

KLEINTJE BELOOFT PLAATJE 
Een eerbetoon aan Opa,  

en zijn schepper, Ed Hoogenkamp. 
Als dank voor heel veel leesplezier 

 
Nog vóór de clubavond begint, zit Peter Pech al aan de bar en nipt van een groot 

glas whisky. 
Professor Theo van de Rie, die op deze maandagavond al klaar is met het in orde 

brengen van de speelzaal, gaat naast hem zitten, en zegt: “Brand maar los! Ik zie 
dat er iets gebeurd is.” 

Peter leegt zijn glas, wenkt Maarten, sinds jaren her de kelner van de Sociëteit de 
Feniks, en bestelt er nog een. “En professor, wat drinkt u?” 

Hij zucht diep. “Door die opa gaat zelfs Angstige Annie met de dag beter spelen, en 
als je een tafel treft met een van zijn kleinzoons kun je het wel  helemaal 

vergeten… Ik dacht daaraan eens te ontsnappen en heb eergisteren de provincie 

opgezocht: de kroegendrive van Gorinchem.  
U weet wel: van de martelaren. Om nog zekerder van mijn zaak te zijn ben ik op 

Step begonnen, en heb daar een topspeelster weten in te huren:  
Ellie Mes, categorie 12, met weet ik hoeveel sterren.”  

Maarten komt door met de drankjes, een dubbele whisky, en een cappuccino.  
Professor van de Rie knikt: “Ga verder.” 

“Nu loopt het deze zaterdag toch al niet lekker: nieuwe schoenen, voor vrouwen is 
het altijd immers ‘shoetime’, dus ik wil zo ook wat indruk op haar maken, en dat op 

die rottige keitjes van zo’n antieke binnenstad.  Halverwege  de dag heb ik al 
bloedblaren…  En ik strompelen… De lunch is al evenmin lekker: wat kleffe broodjes 

met koude kaas en wat verlepte slablaadjes in een veredelde snackbar. U weet het 
toch?: de lunches tijdens zo’n kroegendrive zijn loterijen! Nou, hier trekken we een 

‘niet’! Anderen lunchen in een zaak met Michelinsterren! En dat voor mij als 
Bourgondiër. 

Maar het gebeurt in de vijfde ronde, in de coffeecorner van de Hema. Off all 

places…  
We moeten tegen een paar van een van de locale clubs, Greetje en Geert van 

Gorkum, zo’n al heel lang getrouwd echtpaar, heel degelijk en betrouwbaar. Daar 
moeten we toch tegen kunnen scoren. Dat denken we tenminste. 

 
Meteen al op het eerste spel bieden we deze 4 uit, en Peter krabbelt de 

spelverdeling op de blocs die bij ‘de Feniks’ altijd voor gevallen als deze onder 
handbereik liggen. Dat spaart bierviltjes, of kostbare postzegels. 

 
Spel 11  HB 

 Z/ NZ  B42 

   AVT874 

   B9 
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A8432    VT97 

V87     93 

52     HB9 

642     HT85 

 

   65 

   AHB65 

   63 

   AV73 

 

Een volkomen normaal contract : 4. Toch!? 

 

Greetje komt uit met een kleine , er rinkelt een bel in mijn hoofd, en dat gaat 

over in een steeds beter hoorbaar gemompel: Je komt nooit onder je aas uit, dus 

moet zij V hebben en haar partner heeft dus de aas, en dus moet ik nu B 

leggen! Ik lég dus die boer, waarop tot mijn afgrijzen haar man de Vrouw legt! Elly 

werpt mij ‘DE blik’ toe, en ik verschrompel.  
“O sorry, Elly! De bel en de klepel…”  Geert speelt nu de 9 terug, waarop zij weer 

de Aas legt en zo mijn heer slaat. Totaal ‘flabbergasted’! Ik: “Nee! Geen sorry!” 
Natuurlijk zit dan ook V verkeerd, evenals H, en een pletterdooie manche gaat 

dus kansloos een down. Bij iedere andere uitkomst heb ik het tempo, en maak ik 
het! Ik heb haar maar meteen gefeliciteerd met haar briljante uitkomst. Het enige 

en beste wat ik kon doen. Geleerd van Rob Stravers.  
 

Maar Ellie met haar vileine tongetje vraagt toch naar de reden waarom zij onder 
een aas uit gekomen was. Greetje is op dat moment bezig haar neus bij te 

poederen, en met een totaal argeloze blik antwoordt zij: “Ik heb altijd geleerd: 

Kleintje belooft plaatje, en een aas is toch een plaatje…” 
 

Peter slaat zijn glas in één teug achterover. “Ik denk er over om naar de Hebriden 
te verhuizen , maar in de tijd van tegenwoordig is het zelfs daar niet meer veilig!” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


