
Bridge Training 901 21 november 2022 

 

    1 
 

                                                  Nr. 901  21 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 

 

De uitslag van de Jubileumvraagstukken 
 

Precies 80 giganten dorsten een poging te wagen, ondanks enkele pittige vragen. 
 

De winnaars worden als volgt vastgesteld:  
 we lopen met z’n tachtigen in een bepaalde volgorde langs de tien vragen; 

 Eerst de vragen waarvan slechts één kort antwoord goed is: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10. Daarna de twee vragen die een uitgebreider antwoord niet uitsluiten: 2 

en 6. 

 Wie een vraag fout heeft, valt meteen af. Met elke vraag kan de groep dus 
slinken. 

 
Houd je vast, we stappen met ons tachtigen naar vraag 1. 

 
  

http://www.bridgeservice.nl/
https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje.html
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Vraag 1 
Een bridger speelt elke maandagavond op zijn club 24 spelletjes bridge.  

Hoeveel kilo speel- en biedkaarten heeft hij na 50 jaar clubbridge in zijn 
handen gehad? 

 
a. 30 pond 

b. 150 kilo 
c. anderhalve ton 

 
Het goede antwoord is c: anderhalve ton, 1500 kg!  

Per spel ‘hef’ je aan bied- en speelkaartengewicht ongeveer 25 gram.  
Naarmate vaker met dezelfde kaarten is gespeeld, neemt dat gewicht toe 

door handzuren, drankvlekken, bitterbalresten, etc. Die 25 gram 

vermenigvuldig je achtereenvolgens met 24 (spellen per zitting), 52 
(weken) en 50 (jaar). En de uitkomst is dan inderdaad ruim 1500 kilo. 

 
Omdat je je kaarten drie keer optilt (uit het board pakken, in de hand 

nemen en weer terugsteken in het board), hef je in 50 jaar trouwens het 
drievoudige van anderhalve ton…  

 
Tip: Je ‘bridgeclub’ omzetten in een ‘gewichthefclub’. Met gewichtheffen 

oefen je een bewegingssport uit. Dan is de dit jaar ingevoerde 21% BTW 
niet meer verschuldigd! 

 

Met dit antwoord nemen we afscheid van 17 giganten; 63 kanjers gaan door. 
 

Vraag 2 plaatsten we naar achteren dus volgt nu vraag 3 
Welk kaart hoort op de plaats van het vraagteken? 

 
A H B 8 ?? 

 
Goed: 4! 

Na het aas de aansluitende heer; na de heer één kaart overgeslagen; 

na de boer twee kaarten overgeslagen; dus na de 8 drie kaarten 
overslaan. 

 
Slechts 3 giganten sloegen deze plank mis; 60 kanjers over. 
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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 

 

Goed: 2C, want (200 X 3 – 400) / 4 + 60 = 110. 

 

 
Vraag 5 

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

Rebet Warrys   

 
 Inkopper: Berry Westra 

 
Alle 60 overblijvers bleven met deze twee vragen schadevrij.  

 

Vraag 7 

E P R 

E C2 H 

O4 E P 

S1 N H3 

 

Welke speelkaart staat hier? De eerste letter is vet gedrukt, de volgende 
vind je met behulp van de paardensprong uit het schaakspel.  

 
Goed: schoppenheer 

 
Voor wie niet weet hoe het ‘schaakpaard’ mag springen, geef ik de volgorde 

van de eerste vier letters met cijfertjes aan. 

 

Slechts één paard sloeg op hol, die kwam tot stilstand bij schoppenacht. 

 
We gaan verder met 59 giganten. 
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Vraag 8 
Welke score is in bridge onmogelijk?  

 
 

a. 50 (niet kwetsbaar -1) 
b. 60 ??? 

c. 70 1/ C 

d. 80 1/ C 

 
Antwoord b: 60  

 
Met geen enkel contract en geen enkele downslag kan een score van 60 

punten ontstaan. 

 
Daar waren alle 59 kanjers het over eens. Dus noteren we nog steeds 59 potentiele 

prijswinnaars. 
 

Maar toen… toen kwam vraag 9… 
 

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. 

Antwoord C is het enige juiste antwoord 

Voor het uitbieden van het meest aantrekkelijke contract (a) is het 
absoluut voldoende als één speler een goed beeld heeft van zijn 

partners hand. Eén speler kan ook maar het eindcontract bieden . 
 

Een speler die na elk spel kritiek krijgt (b), zal zich meer instellen op 
het negatieve gedrag van zijn partner dan op zijn kaarten… 

 

Als de leider jou, vanwege een strafkaart van je partner, verplicht een 
kaart voor te spelen in de (ruiten)kleur van die strafkaart, waarop je 

A voorspeelt en die slag wint (c), won je die slag met de 

(klaveren)kaart waarmee je verzaakt als je op dat moment van spelen 

toch een ruitenkaart in handen had… 

 

54 giganten kozen voor stelling a, één voor stelling b en vier voor stelling c… 
 

Dat betekent dat we met slechts 4 giganten kijken naar de volgende vraag… 
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Vraag 10 
Wie van de vier past niet in dit rijtje? 

a. Mieke Telkamp 
b. Winston Churchill 

c. Mohammed Ali  
d. Omar Sharif 

 
Mohammed Ali is de enige van dit kwartet waarvan niet bekend is dat hij 

bridge speelt. De kans dat hij tóch verslaafd is aan ons spel is klein. 
Onder moslims leeft namelijk het grote misverstand dat de koran 

kaartspelen verbiedt. Het tegendeel is waar! De koran staat gokken 
niet toe. Als we weten dat in bridge gokken wordt afgestraft, zou 

bridge voor moslims juist verplicht moeten worden. 

 
Mieke Telkamp is de enige vrouw van dit gezelschap. Maar aan onderscheid 

op basis van sekse wagen we ons niet. Wel leuk om te melden dat Mieke de 
tante is van ons redactielid Carolien de Koomen! En Carolien vertrouwde 

ons toe dat haar ‘Tante Mieke’ heel goed kon bridgen: in 1975 had ze het 
niveau van de huidige 2e divisie! 

Slechts één van de vier overblijvers struikelde over deze vraag. Uit de antwoorden 
van de giganten die al eerder afvielen blijkt dat het enthousiasme voor het 

bridgespel van Mieke, Winston én van Omar niet voor iedereen bekend was. 
 

Dat betekent dat slechts drie supergiganten staande bleven tot de twee laatste 

vragen: Anneke Kuijper, René Wortel en Koen Streekstra. De spanning stijgt. 
 

Vraag 2 
Welke bridgetermen zijn in de volgende tekst verborgen? 

 
Goed: Aas, verzaken, zak en pas. 

 
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. 
 

‘Zak’ staat uiteraard voor het werkwoord ‘zakken’ als de leider 
daarmee aangeeft dat de blinde zijn laagste kaart in die kleur moet 

bijspelen… 

 

Ik verpakte aanvankelijk bewust de woorden ‘aas’, ‘verzaken’ en ‘pas’. Gestuurd 
door enkele antwoorden van inzenders voegde ik later ‘zak’ aan toe . 

 

Helaas voor Anneke vond zij alleen de woorden verzaken en pas. Het gemene 
woordje ‘aas’ zag zij over het hoofd. René en Koen noemden die wel, dus gaan zij 

door naar de finalevraag. Geen van de finalisten noemden, ondanks dat sinterklaas 
nu in ons land verblijft, ‘zak’. 

 
  



Bridge Training 901 21 november 2022 

 

    6 
 

 

Vraag 6 

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 

 
De door mij ingevoerde woorden: 

 Down, Troef     Doublet    Ruiten, Club, Multi, Aas, Manche 

 

Zowel Koen als René noemden deze acht woorden. Daarmee eindigen ze gelijk.  

 
Maar die niet alleen; beide giganten vonden nog meer. 

 

Koen René 

Call 

All 
One (two over one) 

Uit (ik kom uit ...) 
 

Nul 
Nat (nat of down gaan) 

 

Call 

Man (van “derde man”) 
Tel 

 
 

Os 
 

 

 

De eerste vier extra woorden van Koen vind ik mooi gevonden, maar tel ik niet 
mee. Dat niet meetellen geldt ook voor de eerste drie extra woorden van René. 

 

Een ‘nul’ is een bekende kreet aan de bridgetafel, net zoals ‘os’ dat wordt gebruikt 
voor een zeer sterke hand. Die tel ik wél mee. 

 
Blijft over: ‘nat’ de term die vooral aan de klaverjastafel wordt gebruikt als de 

troefmakende partij minder punten – of evenveel – haalt als de tegenpartij. 
 

Maar het zou toch vreemd zijn als we deze bridgeprijsvraag beslissen door een 
klaverjasterm (ondanks mijn grote enthousiasme voor klaverjassen). 

 
Dus… roep ik Koen én René beiden uit tot winnaar van deze prijsvraag. 

 
Zij zullen beiden een ‘cadeaubon’ ter waarde van € 40,- ontvangen die onbeperkt 

geldig is en in elke winkel en restaurant kan worden ingewisseld.  
 

Omdat Anneke hen zolang bijhield, voor haar eenzelfde soort bon van € 20,-.  

 
Alle winnaars, van harte gefeliciteerd, en alle deelnemers hartelijk dank voor jullie 

deelname. En nu op naar Bridge Training nummer duizend! 
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