
Puccini Bomboni Bridge Service Kerstprijsvraag 
 

De goede antwoorden en de uitslag 
 

Allereerst dank ik alle giganten die bij hun antwoorden complimenten en/of lieve 
wensen voegden! Altijd fijn om te weten dat ons (Bridge Serviceteam) werk nog 

steeds wordt gewaardeerd! 
 

 

 Vraag 1 Percentage goede antwoorden: 88% 

  

West  Noord Oost  Zuid  Jouw zuidhand 
   1  pas  ??   3 2 

 A 3 2 

 3 2 

 H 7 6 5 4 3 

 

Wat bied je met deze zuidhand? 
a. pas  = 0 punten 

b. 1SA = 3 punten 
c. 2  = 1 punt 

 

 
 

Noords 1-opening belooft 12-19 punten. Met zuids 7 punten kan dat voldoende 

zijn voor een gezond manchecontract. Die bovengrens sluit een ‘pas’ (antwoord a) 

uit! 
Het bijbod van 2 is begrijpelijk, maar dat belooft minstens 10 punten. Omdat het 

beter is dan passen geef ik 1 punt… 
Het enige alternatief is: 1SA! Daarmee beloof je 6-9 punten, tegenwoordig 6-10 

punten, omdat de ondergrens van de 1-opening in de praktijk sinds 2020 wat 
lichter blijkt te zijn. 

 
Zuids 1SA-bijbod ontkent een 4-kaart in de overgeslagen kleuren. Zonder hoge 4-

kaart en met een 4-kaart ruiten mee wordt vaak 2 geboden. Maar soms kiest men 

ook dan voor 1SA, omdat dat contract in een parenwedstrijd vaak beter uitbetaalt. 

1SA na partners 1-opening brengt meestal minstens een 4-kaart klaveren mee.  

 

 
 

 

 
  



Vraag 2 Percentage goede antwoorden: 78% 

 
West  Noord Oost  Zuid 

1  pas   

2   pas  3  pas   

4   pas  pas  pas 

 

  Jouw zuidhand 
 A 4 3 2 

 3 2 

 A 8 4 2 

 V B 10 

 

Aan jou de eer om uit te komen. 
 

Welke aanval spreekt jou het meest aan? 
a. A, A, V = 0 punten 

b. A, 8  = 3 punten 

c. A, 2  = 2 punten 

d. V   = 1 punt 

 
 

OW hebben naast hun harten ook een ruitenfit. Dan heeft partner maximaal één 
ruiten. Dus kan hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de tweede 

ruitenslag troeven! 
 

Als je die tweede ruitenslag een onnodig hoge ruiten voorspeelt, vertel je partner 
daarmee dat hij jou – na zijn aftroever – aan slag kan brengen in de hoogste van 

de twee andere bijkleuren. Dan speelt hij schoppen terug, voor jouw A, en herhaal 

je de truc van de tweede slag: ruiten voor, door partner getroefd. 

 
En als je geen voorkeur hebt in een terug te spelen kleur? Dan kun je het niet 

verkeerd doen . 

 
De afspraak: met een hogere kaart vragen om terug te spelen in de hoogste van de 

twee andere bijkleuren, heeft een naam: Lavinthal. En je voelt ‘m al aankomen: 
als je de laagst mogelijk kaart voorspeelt, wil je graag een terugkomst in de laagste 

van de twee andere bijkleuren. Met A in plaats van A had je – na A – 2 

voorgespeeld. 

 
Je kunt Lavinthal in verschillende situaties toepassen:  

- met je voorgespeelde kaart als je verwacht dat je partner die slag gaat 
winnen, zoals in dit spel; 

- met je bijgespeelde kaart, als je in een kleur niet bekent; 
- met je bijgespeelde kaart in de eerste slag als de opengelegde ‘kaarten’ van 

dummy doorspelen in de uitkomstkleur onaantrekkelijk maakt.  
 

 
 

 

  



Vraag 3 Percentage goede antwoorden: 76% 

 
 A H 3 2 

 H V B 10 

 B 10 2 

 3 2 

  
 4 

 A  

 A H 9 8 7 6 

 A H V B 10 

 

Je speelt 7SA. West start met V. 

 

Je wint de uitkomst met A. Hoe speel je verder? 

 

a. Ik speel de 2e slag H     = 2 punten 

b. Ik speel de 2e slag B voor en snijd op V  = 0 punten 

c. Ik speel de 2e slag B voor, als oost laag bijspeelt neem ik over met A 

= 1 punt 

d. Ik speel de 2e slag klaveren en ook de vier volgende slagen  
= 0 punten 

e. Anders dan a, b, c of d. Namelijk:…   = 2 punten, mits H en 

tegelijk  A wordt 

opgeruimd. 

 
 

Wie begint met het tellen van zijn vaste slagen, komt gemakkelijker in de 
buurt van de juiste speelwijze. 

 
Ik tel er tien: AH, A, AH en AHVB10.  

Nog drie extra slagen en mijn groot slem is binnen.  
Ruiten valt op door de lengte, maar zonder harde garantie van drie extra 

slagen. Als je V niet vangt, gaat je 7SA de bietenbrug op.  

 

Kies liever voor zekerheid:  
 

Speelwijze a, waarbij je H speelt en A opruimt! 

 

Daarna ruim je op dummy’s vier hoge harten de vier lage ruiten uit je hand 
op en draai je je klaveren af en AH: 7SA C. 

 

Speelwijze e rekende ik goed als daarbij A werd opgeruimd onder H… 

 

   
 

 
 

 
 



Vraag 4 percentage goede antwoorden: 62% 

 
 A B 9 

 A V 

 A V 

 A V 10 8 6 4 

  
 H 10 8 

 4 3 

 H B 

 H B 9 7 5 3 

 

Je speelt 6. West start met 8. 

 

Welk onderdeel zit in jouw speelplan?  
a. Een snit op V  = 0 punten 

b. Een snit op H  = 0 punten 

c. Geen enkele snit = 2 punten 

 
 

Dit vraagstuk bleek het pittigst. 

 
Trek na de uitkomst troef (dat hoeft maar één keer . Speel dan nog een 

keer ruiten zodat je in dummy én in de hand geen ruiten meer hebt.  
 

Dan heb je nog over:  A B 9 

 A V 

 - 

 V 10 8 6 4 

  
 H 10 8 

 4 3 

 - 

 H B 9 7 5 

 
Stel, dat je nu in zuid aan slag bent en harten speelt naar V (snit op H).  

 
Dan heb je een groot probleem als oost die slag wint met H en harten 

terugspeelt. Want je bent dan al één slag kwijt. En daar komt een 
tweede verliezer bij als je V niet weet te vangen. 

 
Om er zeker van te zijn dat je je contract wint, dus maar één slag 

afgeeft, snijd je niet (keuze c), maar speel je A en schenk V aan OW 

(speelwijze c)! 
 

De gelukkige H-bezitter moet dan uit twee kwaden kiezen: 

- schoppen spelen: dan win je altijd alle schoppenslagen; 

- harten of ruiten: dan troef je aan de ene kant en ruim je een 
schoppen op van de andere hand. Ook dan kun je geen schoppenslag 

verliezen.   



De prijswinnaars 
 

Tijdens het spel veranderde ik de spelregels… 
Bij de uitnodiging stelde ik namelijk tien doosjes Puccini Bomboni in het 

vooruitzicht. Maar door het grote aantal deelnemers, ruim 150, 
verhoogde ik dat aantal naar vijftien. Ik weet het: spelregels 

veranderen tijdens de wedstrijd, geeft altijd gedonder, maar ik neem 
die gok! 

 
38% van het deelnemersveld scoorde het maximum aantal punten.  

 
Onder die giganten verlootte ik 10 doosjes Puccini Bomboni. De gelukkigen: 

 

Aad Overduin 
 

Driek Bronsgeest-Schoute 
 

Eric Machiels 
 

Henk van der Zanden 
 

Femke Frietema 
 

Johan Booy:   ‘En zouden ze ook de recepten van de 3 getoonde 
bonbons willen delen? Of is dat geheim? 

Leuk klusje voor in de kerstvakantie 😊.’ 

Jos Kluytmans 
 

Lex de Groot 

 
Lisa Heukels 

 
Jaap Ludwig 

 
Deelnemer René Wortel stelde voor om ook een doosje Bomboni te 

verloten onder de deelnemers die alleen de 1e vraag goed beantwoordden. 
Omdat vooral nog onervaren spelers het 1SA-bod wel weten, maar meer 

moeite zullen hebben met de drie speelvraagstukken. Ik heb René meteen 
toegezegd dat ik zijn idee graag overneem. En omdat er slechts twee 

deelnemers zijn met alleen de eerste vraag goed, ga ik niet loten maar 
kunnen ze alle twee een doosje Puccini Bomboni tegemoetzien. 

 
En omdat ik creativiteit zeer waardeer, kan René ook alvast zijn eigen servet 

omdoen…  

 
De twee gelukkigen die alleen het juiste antwoord gaven op vraagstuk 1: 

 
Dinie Vilters en Ans Carbo 

 



Ik heb nog twee doosjes over. Voor de toekenning daarvan keek ik niet naar 
de vier antwoordletters, maar naar de tekst daaromheen. Ik sprong geheel 

willekeurig door de mails, de volgende pikte ik eruit: 
 

Bij de aanblik/foto’s van de bonbons loopt me het water in de mond. 
 

Ben niet gelukkig in het spel, maar toetsen aan de goede uitslag is 
voor mij ook heel waardevol. 

 

Prettig weekend alvast, maar zeker ook hele fijne kerstdagen en een 
gelukkig en bovenal een gezond nieuwjaar. 

 
Hartelijke groet, 

 
Marijke Hesselink 

 

Door de verruiming van het inzendtermijn heb ik de vraagstukken 
nogmaals bekeken en blijk ik weer niet verder heb gekeken 

 
dan neuslengte, iets wat te vaak voorkomt tijdens bridge. 

 
Daarom wil ik mijn vorige inzending graag wijzigen in; 

 
1B,  2B,  3A,  4C. 

 
Je ziet, ik doe alles voor de kans om Puccini Bombini te winnen! 

 
Hartelijke groet     

 

Hilda van der Lee Klaassens 

 

 
Met deze prijsuitreiking sluit ik 2021 af 

 
Op maandag 3 januari meld ik mij weer. Dan zal ook duidelijk zijn hoe we 

de nieuwe reeks van Bridge Trainingen, Arbitrairs en gedachtewisselingen 
over de Corona-ontwikkelingen gaan verspreiden. 

 

Natuurlijk wens ik alle lezers die zich verheugen op de komende kerstdagen 
en jaarwisseling heel veel plezier. Tegelijk wens ik degenen onder ons die 

juist tegen deze dagen opzien, heel veel sterkte toe. Vooral als je je in deze 
‘feestmaand’ nog meer alleen voelt dan in de ‘gewone’ maanden, kan het niet 

snel genoeg januari zijn. Waarschijnlijk klinkt het wat vreemd, maar ik 
feliciteer je ook. Want juist als eenzaamheid een grote wissel trekt, kan het 

als een zegen voelen dat je ons kaartspel machtig bent. Bridge spelen 
betekent immers contact met mensen. Zelfs als je de deur niet uit kunt, kun 

je met je kaartvrienden afspreken aan een superveilige digitale kaarttafel. 
 

Hartelijke groet, 
 

 



Roberto 
 

 


