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                                                  Nr. 900  14 november 2022 
 

Vragen van ‘gewone’ bridgers over bied- en speeltechniek én 
over de rechten en plichten aan de gewone bridgetafel 

 
Je kunt kiezen uit twee BridgeTrainingpakketten: 

 
Pakket 1: Alle Bridge Trainingen en relevant bridgenieuws 

Pakket 2: Alle Bridge Trainingen, relevant nieuws én Arbitrair 
 

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 en Rob Stravers (eindredactie) 

 

Informatie en tips over Rekenprogramma: 
Liesbeth Hoeks Vragenhoekje: 

https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html 

 

900ste Bridge Training, dus: Jubileumvraagstukken 
 

Na 899 nummers over bied- en speelvraagstukken is het de hoogste tijd voor 
bridgevraagstukken van heel andere orde. En dat niet alleen: dankzij de Bridgepot 

kan ik zelfs een paar prijsjes beschikbaar stellen . 
 

Vraag 1 

Een bridger speelt elke maandagavond op zijn club 24 spelletjes bridge.  
Hoeveel kilo bied- en speelkaarten heeft hij na 50 jaar clubbridge in zijn 

handen gehad? 
 

a. 30 pond 
b. 150 kilo 

c. anderhalve ton 
 

Vraag 2 
Welke bridgetermen zijn in de volgende tekst verborgen? 

 
Als ik moet kiezen, organiseer ik een sinterklaasfeest liever. Zak en roe 

heb ik nog liggen van vorig jaar. Het strooigoed is al op. Astrid zorgt 
voor de baard. 

 

Vraag 3 
Welk kaart hoort op de plaats van het vraagteken? 

 
A H B 8 ? 

http://www.bridgeservice.nl/
https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html
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Vraag 4 

200  3  400  4  60 =  
 

Als je de tekens + X / - () correct tussen de getallen plaatst, is de uitkomst 

gelijk aan één van de drie onderstaande bridgescores. Welke van de drie is 
dat? 

1C 

2C 

3C 

 

Vraag 5 
Welke naam van een bekend bridger schrijf je met deze letters? 

 
Beter Warrys   

 
Vraag 6 

Weke bridgewoorden staan in dit vierkant? 
 

Van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar onder en van 
onder naar boven? 

 

D O W N X U 

O N B I F E 

U E U T S H 

B T L L A C 

L I C U A N 

E U S M C A 

T R O E F M 

 
Vraag 7 

E P R 

E C H 

O E P 

S N H 

 
Welke speelkaart staat hier? De eerste letter is vet gedrukt, de volgende vind 

je met behulp van de paardensprong uit het schaakspel. 
 

Vraag 8 
Welke score is in bridge onmogelijk? 

a. 50 
b. 60 

c. 70 
d. 80 
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Vraag 9  

Welke stelling is correct? 
 

a. Voor het uitbieden van het aantrekkelijkste contract moeten beide partners 

een goed beeld hebben van elkaars hand. 

 

b. Om het beste uit je bridgepartner te halen, moet je na elk spel vertellen 
wat hij verkeerd deed. 

 

c. In een SA-contract kan een verzaker de slag winnen met de kaart 
waarmee hij verzaakt. 

 

Vraag 10 
Wie van de vier past niet in dit rijtje? 

a. Mieke Telkamp 
b. Winston Churchill 

c. Mohammed Ali  
d. Omar Sharif 

 

 
Mail je antwoorden uiterlijk op woensdag 16 november naar: 

rob.stravers128@gmail.com 
 

Volgende week maak ik de prijswinnaars bekend. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com

