Er is een leuke prijzentafel; “vaste paren”
staan automatisch ingeschreven. Inleggeld
: € 8.- per persoon.
EEN ZEER NUTTIGE TABEL
In het beginnersboekje van Berry Westra
(het ♣-boekje) staat in het 2e hoofdstuk de
onderstaande tabel die beginners kunnen
raadplegen als ze Mini-bridge spelen.
De tabel biedt de cursist houvast bij het
beantwoorden van de vraag:
“Hoeveel slagen kan ik maken bij een
bepaald, gezamenlijk puntenaantal”.
De tabel ziet er als volgt uit:
Gezamenlijk
puntenaantal
HET BLUE CLUB BULLETIN
21e jaargang – nummer 2 – februari 2014
NIEUWE CURSUSSEN
Het nieuwe cursusprogramma start in
de week van maandag 30 april.
Hieronder een beknopt schema. In onze
folder en op de website vindt u meer
informatie.
Cursus 1
Cursus 2
Cursus 3

donderdagmiddag
maandagavond
donderdagavond
woensdagochtend
donderdagavond

Cursus 3+

woensdagochtend

Cursus WB

donderdagmiddag

Cursus 4

maandagmiddag
dinsdagavond

Cursus 4+

maandagavond

Cursus 5

maandagmiddag

Cursus 6

dinsdagavond

21-22
23-24
25-26
27-29
30-32
33-36

-

dinsdag 15 april : 10.00 - 13.30
vrijdag 18 april : 10.00 - 13.00
vrijdag 18 april : 20.00 - 23.15

SANS
7
8
9
10
11
12

TROEF
8
9
10
11
12
13

Zo leren beginners dat je in een troefcontract meestal minstens één slag meer
maakt dan in een SA-contract; vandaar dat
4 ♥/♠ meestal safer is dan 3 SA.
Ook voor ervaren bridgers is deze tabel
zeer nuttig. Om een voorbeeld te geven:
om 6 SA te kunnen maken heb je samen
33-36 punten nodig. Het aantal azen wat

je samen hebt is bij dat aantal niet zo
belangrijk: je kunt er nl. nooit twee
missen want 40 minus 2 azen (2 x 4 =
8) is slechts 32!

Het is dan ook voor topspelers gebruikelijk
om 6 SA vrijwel altijd te bieden zonder
azenvragen:
West

Oost

1♦
2 SA

1♥
6 SA

(18-19)

PAASDRIVES
Ook dit jaar zijn er weer drie
Paasdrives en wel op :

Aantal slagen

Hand van Oost
♠ HV74
♥ A1043
♦ H4
♣ HB2

Het gezamenlijke punten aantal is 34-35,
genoeg voor 6 SA, maar absoluut te weinig
voor 7SA (zie tabel). Of we nu een aas
missen of niet: 6 SA zal het optimale
contract zijn. Het azenvragen is dus zinloos
geworden; “toppers” spelen in SAbiedverlopen 4 SA dan ook als
“kwantitatief”: niet azenvragen maar een
uitnodiging om naar slem te gaan.

Partner past op 4 SA met een minimaal
spel en gaat naar 6 SA met een maximale
hand. Vergelijk het maar met het bijbod
van 2 SA na een 1SA-opening: dat is ook
een uitnodiging maar dan voor de manche!
De belangrijkste rijen in de tabel zijn de
eerste 2: daarin staat dat je met 21-22 punten
beter 2 in een kleur kunt spelen dan 2SA!
Om 2 SA te kunnen maken heb je samen
23-24pt nodig. 2 SA zal met minder dan 23pt
vrijwel altijd down gaan, vaak door de
gebrekkige communicatie.
Een voorbeeld:
West

Oost

1♦
2♦

1♥
pas

Hand van Oost
♠ HB92
♥ V865
♦9
♣ V1074

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

V B 10 8 5
7
B6
HB642
V643
8
V743
H 10 7 6
V643
8
V74
H 10 7 6 2
V643
10 8
V7
H 10 7 6 2
V643
10 8
V74
H 10 7 6

2♠: te zwak en bovendien
ongeschikt voor 2SA; vaak
een 6krt maar in geval van
nood een 5krt ♠
PAS; 2 ♦ is een nieuwe kleur
maar west heeft maximaal
17 pt; oost is te zwak voor
3♦.
PAS; te zwak voor 2 SA dus
dan maar de 4-3 fit met
aftroefkansen aan de korte
kant !
2♥;we hebben 6 ♦’s en
7 ♥’s samen; 2 ♥ is dus
beter. 2 ♥ is dus soms
slechts ‘n 2krt!
2♥;een 5-2-fit speelt beter
dan een 4-3-fit. Daarom
keren we terug naar
de eerste kleur.

West toont een zwakke opening (12-14 pt) en
TIP: speel vaker 2 in een kleur in een 6-1,
een 6-kaart (met een 5332 wordt 1 SA her5-2 of 4-3 fit en vermijd 2 SA met
boden). Samen hebben we dus 20-22 punten,
minder dan 22,23 punten samen!
onvoldoende om 2 SA te kunnen maken: pas
daarom! Veel oost spelers zullen in de praktijk 2
SA bieden om “het contract te verbeteren”.
TOP-INTEGRAAL AVONDEN
Fout, want 2 SA is nooit contractverbetering
Elke eerste vrijdag van de maand is er ’s
maar toont altijd belangstelling voor 3 SA en
avonds Top-Integraal. We spelen dan met
vereist dan ook 10-11 punten als je partner
gedupliceerde spellen. Aan het eind van de
minimaal is (of nog minimaal kan zijn).
avond krijgt u de spelverdeling, inclusief
commentaar en uitleg mee naar huis. Leuk
Van dit laatste een voorbeeld:
en leerzaam om samen met uw partner de
spellen nog eens door te nemen. De uitslag
In deze biedserie geeft west
West Oost
van de laatste 2 avonden:
een 5-krt ♥ en een 4-krt ♦ aan
en 12-17 punten. Alleen met
1♥
1♠
een zeer sterke opening (18-19 Vrijdagavond 1 november
2♦
2 SA
punten) mag west springen
1. Jacqueline Speelman &
62.42%
naar 3♦ (nieuwe kleur op 3-hoogte
Glenn
van
Straalen
is manche-forcing!). 2 SA van oost is een
invite voor 3 SA en toont (dus) 10-11pt;
2. Els Verhaegen &
58.61%
met minder punten is 2 SA niet verstandig
Joke van Haeringen
want dat maak je meestal niet (zie tabel!).
3. Tini Verdoorn & Tilly Olvers
58.58%
Conclusie: met 6-9 punten moet oost kiezen
voor een andere actie.
Wat voorbeelden:
(het basis-biedverloop is 1 ♥ - 1 ♠ - 2 ♦) :
♠
♥
♦
♣

H865
864
V7
H 10 8 3

2♥: een ABC-tje 6-9 pt met
Vaak een 3krt ♥ (zie
verderop)

Vrijdagavond 6 december
1.

Ruth & Rob Murkes

63.54%

2.

Elly Kokkelink-van Galen &
Michel van Dongen

60.42%

3.

Nanny Hammacher &
Francoise Poll

59.72%
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