♣ HVB1032
♣ VB1097543
♣ AVB1064

5 speelslagen (6 min 1)
6 speelslagen (8 min 2)
5 speelslagen (6 min 1)

Wanneer de tussenkaarten ontbreken wordt het
aantal slagen meestal te pessimistisch
ingeschat; ga voor een juiste telling uit van de
volgende regel:
Indien je een 6-kaart of langer hebt ga je ervan
uit dat de kleur vanaf de vierde kaart vrij is!

HET BLUE CLUB BULLETIN
24e jaargang – nummer 1 – okt 2015
KERSTVAKANTIE
De bridgesociëteit is gesloten van
maandag 21 december t/m zondag 3
januari. Wij wensen u vast prettige
Kerstdagen en een goed en gezond 2016.
NIEUWE CURSUSSEN
De nieuwe cursussen starten in de week
van maandag 4 januari. Binnenkort
wordt het programma bekend gemaakt.
KERSTDRIVES
De Kerstdrives worden gespeeld op:
● dinsdag 15 december 10.00 uur
● vrijdag 18 december 10.00 uur
● vrijdag 18 december 20.00 uur*
* tevens voor cursisten
Zoals altijd staan de vaste inschrijvers
automatisch genoteerd, zijn er leuke
prijzen te winnen en gaan we rond met
lekkere hapjes. Het inleggeld bedraagt
€ 8,- per persoon.
THEORIE: Speelslagen tellen
Speelslagen zijn slagen die je denkt te
maken als jouw lange kleur de troefkleur
wordt.

De aanname is dat wanneer de kleur 3 keer is
gespeeld de tegenstanders gemiddeld genomen
geen kaarten meer hebben in die kleur. Tel dus
het aantal slagen dat je met de hoogste 3
kaarten maakt en tel er voor iedere kaart meer
dan de derde gewoon één bij op!
♣
♣
♣
♣

AH86432
AV9854
AHB432
HB10765

6 speelslagen
4½ speelslag
5½ speelslag
4 speelslagen

(2 + 4)
(1½ + 4)
(2½ + 3)
(1 + 3)

Zoals je ziet moet je bij snitfiguren werken met
halfjes; idem als je hoogste kaart de heer is:
♣ H108765

3½ speelslag

(½ + 3)

Deze manier om te tellen is iets te optimistisch wanneer je lange kleur slechts
een vijfkaart is. ♣ HVB10 vijfde blijft
natuurlijk 4 speelslagen (na 4 rondjes is
de kleur zeker op) maar bij de volgende
voorbeelden moet je de telling een halfje
bijstellen:
♣ HVB43
♣ AHV72
♣ AH765

3½ speelslag
4½ speelslag
3½ speelslag

Ad a. De juiste opening:

Hier is weer een onderverdeling te maken
in de sterke handen (de afweging; “open
ik 1 of 2 in een kleur?” of “open ik met
2♣?”) en de zwakke handen (“open ik
preëmptief en zo ja, hoe hoog?”).
Het tellen van speelslagen is van belang;
Een 2-opening in een kleur vereist 8 à 9
 bij het bepalen van de juiste opening
slagen; de puntenkracht is ondergeschikt
 bij volgbiedingen
en varieert van ca. 16 als minimum tot
ca. 22 als maximum.
Het tellen van speelslagen is vrij eenvoudig De 2♣-opening vereist of 23+ pt of een
wanneer je lange kleur goede tussenkaarten grillige hand met de manche in eigen
bevat:
hand d.w.z. 9½ of meer slagen; hierbij

kan het puntenaantal (zelfs ruim) onder
de 23 zijn! Zie voorbeelden.
Bij preëmptieve openingen moet je de
volgende richtlijnen aanhouden:
 behoorlijke 7+ kaart en maximaal 10 pt
 speelslagen volgens de volgende tabel
Opening
3 niveau
4 niveau
5 en 5

Aantal speelslagen
Niet
Kwetsbaar
kwetsbaar
6
7
7
8
8
9

Je opent dus niet alleen op 3 niveau
preëmptief maar zo hoog als de speelslagen je toestaan! Dit betekent dat de 4opening vaak op een 8- kaart is
gebaseerd en een 5♣ of ♦ -opening vaak
op een 9-kaart, zeker indien kwetsbaar.
Wat voorbeelden (niet kwetsbaar):
♠ AH10865
♥ AHV2
♣ V108
♠♥ HVB87654
 965
♣ 43

Slechts 18 punten maar
bijna 9 slagen (5 + 3 1⁄2
+ 1⁄4). Open dus met 2♠.

Ad b. Een volgbod doen of niet?
Bovenstaande materie is niet interessant
voor een volgbod met een enkele sprong:
dat belooft een sterke 6-kaart (liever
geen 7-kaart) en ca. 12-15 pt. Voor
volgbiedingen met een dubbele of driedubbele sprong gelden dezelfde eisen als
voor de preëmptieve opening.
Een volgbod zonder sprong is meer een
slagen- dan een puntenkwestie ! Je moet
de regel van 2 en 3 down in acht nemen;
dit betekent dat een volgbod op 1 niveau
4 à 5 slagen belooft (niet kwetsbaar 4 en
kwetsbaar 5) en een volgbod op 2-niveau
(zonder sprong!) 5 à 6 slagen. De
puntenrichtlijnen zijn op 1 niveau 7-15 en
op 2 niveau 10-15.
Wanneer de puntenrichtlijn in orde is en
je 5+ kaart van goede kwaliteit dan hoef
je niet zo zeer op je slagen te letten: dat
zit dan meestal automatisch goed! Als je
5+kaart echter slecht tot matig is, tel dan
je slagen om te beslissen of je het
volgbod wel of niet doet.
Wat voorbeelden (na een 1♥-opening):

De 8-kaart is 7 slagen
waard: open 4♥; kwetsbaar is 3♥ het beste.

♠ AVB965
♥6
♦ 10965
♣ 54

♠ AH8
♥ HV653
8
♣ AHB2

20pt maar slechts 7½
slag: open 1♥. Als
partner past heb je vaak
geen manche gemist; hij
heeft 0-5pt!

♠ B74
♥ V8
♦ HB654
♣ A43

♠ AH1075
♥ AH
 AVB765
♣-

Uit de praktijk: Bep
Vriend opende 2♣: ze
telde ruim 10 slagen. Ze
kwam in 4♠ (C). De
andere tafel speelde 1♦!

♠ 876
♥7
♦ HB10983
♣ HV103

19 pt maar wel 10½ slag:
3½ + 6 + 1. Open dus 2♣
en niet 2♥; 2♥ belooft 8 à
9 slagen en suggereert
dat je nog wat hulp nodig
hebt voor de manche. Klopt niet!
♠ AHB10
♥ AH97654
 A2
♣-

♠ B8543
♥ V95
♦ A4
♣ H93

Slechts 7 pt maar ruim 5
slagen; doe het
kwetsbaar ook !

11 pt maar slechts circa 4
slagen: 2♦ is een
kamikaze-actie!

Volg 2♦ : slechts 9 punten
maar wel ruim 6 slagen.

Wel 10 pt maar een
vreselijke 5-kaart en ca.
3 slagen: PAS

