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                                                     Nr. 862  24 januari 2022 

 
Bied- en speeltechniek voor ‘gewone’ bridgers 

 
Ook vragen over spelregels en bestuurlijke kwesties waarvan elke 

‘gewone’ bridger het antwoord zou moeten weten, behandelen we 
in de Bridge Training  

 
In de periodieken Arbitrair, BestuurWijzer en NBB-

Rekenprogramma bespreken we de onderwerpen die vooral op het 
bord liggen van de betreffende functionarissen 

 

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, Frans Schiereck en Rob Stravers (eindredactie) 
 

Uitslag Blue Monday Quiz 
 

Op de 4e maandag van januari, traditioneel de eerste maandag na de 

zwaarmoedigste dag van het jaar, maken we er een tweede leuke dag van met:  

 
 Een grafiek waarin alle ontvangen antwoorden zijn verwerkt. 

 De vijf vragen met het juiste – onderbouwde – antwoord. 
 De verkiezing van de leukste anekdote. 

 De prijswinnaars 
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Totaal Goede antwoorden

Vraag 5 Grootste kaartenhuis ter wereld

Vraag 4 Misleidende ♣8

Vraag 3 Na 7♠ van rechtertegenstander

Vraag 2  Op de grond liggende ♠A

Vraag 1 Churchills reactie
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De vijf vragen met antwoorden  
 

Vraag 1 Goede antwoorden: 84% 

 
Over Winston Churchill wordt beweerd dat hij een zeer onsympathieke 

bridgepartner was. Tijdens een bridgedrive beet een speelster hem toe:  
‘Als u mijn bridgepartner zou zijn, zou ik gif in uw wijn doen!’ 

 
Wat zei Winston terug? 

a. ‘Met uw ogen lukt u dat nooit: u kunt niet eens een aas van een twee 
onderscheiden.’  

b. ‘Als u mijn bridgepartner zou zijn, drink ik dat met alle genoegen op.’ 
c. ‘Ook dan is mijn glas wijn beter voor mijn gezondheid dan uw bied- en 

speeltechniek.’ 

 
Feitelijk speel ik met deze vraag een wedstrijd met Churchill. Want de 
giganten die deze beroemde anekdote niet kennen, kiezen zeer waarschijnlijk 

voor het meest gevatte antwoord. En twee van de drie antwoorden komen uit 

mijn brein.  
Reactie b is van Winston Churchill. Goed voor 2 punten.  

 
Troost voor het kleine aantal stemmen op mijn reacties: veel 

deelnemers kenden deze anekdote én zelfs dat de betreffende dame luisterde 
naar de naam Nancy Astor. Onduidelijk is of het bridge- óf het 

levenspartnerschap de ‘inzet’ was. Ook spreken sommige verslagen over gif 
in thee in plaats van wijn. Maar wij bridgers weten hoe de meest aimabele 

mensen kunnen veranderen zodra ze hun kaarten uit het bord trekken. 
Daarom voor ons geen enkele twijfel: de betreffende gedachtewisseling vond 

plaats aan de bridgetafel!  

 
 

Vraag 2 Goede antwoorden: 18% 
 

Je leidt een bijzonder gezellige januaribridgedrive. Tijdens het wisselen zie je 
een niet onbelangrijke speelkaart, A, op de grond liggen.  

 
Wat kun je als leider van deze zitting het beste doen? 

a. Aan alle spelers vragen wie een A kan gebruiken. 

b. Aan alle spelers vragen of ze hun kaarten even willen tellen. 

c. Je doet of zegt niets; je steekt de kaart in je zak tot een speler zich meldt. 

 
 
Dit overkwam mij verschillende malen in de praktijk. In alle gevallen stak ik 

de kaart bij mij. Als ik dan aan een tafel werd uitgenodigd vanwege een 
ontbrekende kaart, nam ik de betreffende kaart al tijdens de wandeling naar 

die tafel in mijn hand. Zonder dat de spelers de kaart konden zien, legde ik 

die hand op het stapeltje kaarten waarvan een kaart ontbrak, sprak een 
toverformule uit, waarna ik de eigenaar vroeg zijn kaarten opnieuw te tellen… 
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Eén keer werd ik niet uitgenodigd, terwijl ik die kaart toch na de 3e ronde 

vond. Die was dan zeker van de klaverjasmiddagclub. 
 

Actie a valt af omdat je daarmee een belangrijke kaart verraadt. 

Actie b kun je ook beter nalaten. Het risico is te groot dat de spelers dan 
meteen alle op tafel liggende spellen gaan controleren waardoor veel grotere 

problemen kunnen ontstaan. 
2 punten voor aanpak c. 

 
Veiliger is om de spelers te waarschuwen dat je een kaart hebt gevonden en 

ze dus elk volgend spel extra nauwkeurig hun kaarten moeten tellen voor ze 
hun eerste bieding doen. Maar die keus gaf ik er niet bij . 

 
Vraag 3 Goede antwoorden: 53% 

  

Je krijgt in handen:  - 

 A 

 A 

 A H V B 10 9 8 7 6 5 4 

  
Je controleerde al automatisch of 7 in je biedbox zit. 

Maar… je rechtertegenstander is gever, die onverlaat opent met 7! 

Van deze gigant is alleen bekend dat hij nooit enig risico neemt. 

 
Welke bieding doe jij? 

a. Ik pas 
b. Ik doubleer 

c. Ik bied 7SA 

 
 
Net als vraagstuk 1 een beroemd vraagstuk. Maar het blijft leuk . 

Als je rechtertegenstander nooit risico neemt, moet hij alle dertien schoppen 

hebben. Dan heeft je linkertegenstander er geen. Een schoppenuitkomst is 
dan onmogelijk waardoor je veilig 7SA kunt bieden. 

 
Antwoord c is goed voor 2 punten! 

 
Het echte vraagstuk kent een minstens zo beroemde vervolgvraag. Maar ik 

hield mij in . 
Nadat je 7SA hebt geboden, komt west tóch uit met een kleine 

schoppen (!) waardoor oost achterelkaar twaalf schoppenslagen maakt.  
Vervolgvraag: welk aas moet je vasthouden om in ieder geval de 

laatste slag te kunnen maken? 
 

Ik geef mijn antwoord op de volgende pagina. 
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Antwoord vervolgvraag: 
Dat moet A zijn. Oost neemt nooit risico. Een rode kaart was hem 

beslist opgevallen. Hij moet dus een klavertje voor een schoppen 

hebben aangezien… Nee, ondanks deze blue monday levert dat niets 
extra’s op… 

 
 

Vraag 4 Goede antwoorden: 64% 
 

 7 6 5 4 3 2 

 4 3 2 

 4 3 2 

 2 

 - 

 H B 9 8  

 H V B 10 6 

 A 7 6 5    

 H V B 10 9 8 

 A 

 - 

 H V B 10 9 8 

 
Tegen jouw optimistisch geboden 6-contract, start west met H. Die slag 

troef je in de hand.  
 

Welke voorgespeelde kaart in de 2e slag geeft je de grootste kans op 6C? 

a. H 

b. 8 

c. H 

 
  

Kies voor speelwijze b: 8. Goed voor 2 punten. 

 

Je enige kans op 12 slagen is dat west A heeft en deze klaverslag aan 

zijn partner gunt. West vangt met zijn A liever een hoge klaveren.  

Voordeel met deze westhand is, dat oost waarschijnlijk harten 
terugspeelt, wat voor west prettiger is dan zelf de hartenkleur 

aanspelen.  
 

Heel vervelend voor west is dat oost niet met klaveren aan slag kan 
komen… Jij blijft in zuid aan slag. Je slaat A en daarna troef je over en 

weer zuids klaveren en dummy’s rode kaarten af. OW mogen troeven, 

maar dat zal dan met A zijn; daarna zet je je ‘cross-ruff’ vrolijk voort! 
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Vraag 5 Goede antwoorden: 89% 

 
Met hoeveel speelkaarten is het grootste kaartenhuis ter wereld gemaakt? 
a. 2.120 kaarten 

b. 21.748 kaarten 
c. 215.004 kaarten 

d. Méér dan 215.004 kaarten 

 
Een kleine twaalf jaar geleden bouwde architect Bryan Berg in anderhalve 

maand dit hotel en casino met 218.792 speelkaarten. 
 

Dat lijken op het eerst oog veel kaarten. Maar op een bescheiden bridgeclub 
met 15 tafels glijden in drie maanden beduidend meer kaarten door alle 

vingers…   
2 punten voor antwoord d. 

 

De leukste anekdote 
Met (grote) afstand (236 punten) werd anekdote ‘M’ als leukste gekozen.  

 
Jaren geleden deden mijn man en ik mee aan een drive t.b.v. de 

Hartstichting. 

Daar gebeurde aan een tafel iets wat ik nooit ben vergeten. 
We moesten spelen tegen twee zussen, waarvan de ene nog niet zo lang 

speelde. De zus die het spel al langer beheerste vroeg op een gegeven 
moment, toen de hartenfit vast stond, azen. Waarop de ander paste. Boos 

riep de azenvraagster: “Hoe kan je met zo'n kaart nou passen! Zo’n kaart 
krijg je maar één keer in je leven!!!” Het leed was geschied. Maar toen kwam 

het volgende spel. En weer vroeg de ene zus met vier sans naar de azen. En 
weer paste de andere zus. Zus één ontplofte bijna. “Hoe kan je nou zo stom 

zijn! Wat heb ik nou net nog gezegd!!! Waarop de zus doodleuk antwoordde: 
“Jij zei dat je zo’n kaart maar één keer in je leven krijgt, toch?” 

 
Loes Westgeest 
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De plaatsen 2 t/m 5 zijn voor de anekdotes: 

C 192 
K 146 

E 122 

O   94 
 

Ik dank alle giganten die mij een anekdote toemailden. Want veel lezers 
gaven aan hoe blij ze waren met deze Blue Monday-aflevering, inclusief de 

anekdotes. Leuk dat we deze voor velen somber voelende dag konden 
opfleuren. 

 
En dat is het enige, en meest waardevolle, dat we wilden bereiken.  

 

De prijswinnaars 
Allereerst gaat er uiteraard Puccini Bomboni naar de schrijfster van de 
leukste anekdote, Loes Westgeest! Ik vind het extra leuk, omdat veel 

Trainingen worden opgefleurd met prachtige foto’s en teksten van Loes! 

 
Slechts vier inzenders kozen voor de vijf goede antwoorden: Albert 

Jansen, Jan Talmon, Theo Remmerswaal en Rob Jetten. Uiteraard 
kunnen deze vier giganten eveneens Puccini Bomboni tegemoetzien. 

 
Omdat met plezier meedoen veel belangrijker is dan het resultaat, stelde ik mijn 

stopwatch in op 10 seconden, fietste met de cursor door de deelnemerslijst en 
stopte telkens op het moment dat de pieper ging. De gigant waarop de cursor 

stilstond, plaatste ik op de Bomboni Puccini-verzendlijst. 
 

Na zes keer ontstond het volgende sextet: 
 

Bernard Rolloos 
 

Mieke Jörgens 

 
Wim Ostendorf 

 
Roel van der Plank 

 
Willem Kerver  

 
Ans Vink 

 
Ik feliciteer alle giganten van harte met hun prijs. De snelheid van Puccini Bomboni 

kennend: het heerlijks is al naar jullie onderweg! 
 

Met hartelijke groet, 
 

 
Roberto 


