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VAN DE REDACTIE

DM i!-ie dan: de iatsle CONTTACT vóor d€ grore wtdtie. Het is rer @n
gévuieed t'':!lmr gèword@, dankzij de schrijfsels k R@lof, RuM, Kas, Jd
enJan. Her is ntu gcd dft d. rcdetie uí q@wd b6tlar, ardc6 bu hei wl
@n erg Mmliike hêdoenins z& sevordeí. Kon o! dam, drr raar u 1och niet
op u ziÍen? VolgeÍd€ teer er mtler ret àtle6 tl6 aÍikel€! ve vrclwm?!
dzr er nÉr dd ééÍ oplosiÍg bimÍlobr
b.i cr]Éoglm (de
te4 wa er rM één i@ndd en dat *s tcr wel 'u
en mrige t ltrsrclliDg
vod & DakeD, U heÍl d dÊ h.L @@atdti. & tijd v@r dus b@k ue
hersem er tMr aB op, rls .liê temimie nier al gebrclcn zijn D de n€MÍbÉker
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TO BRIDCE OR NOT TO BRIDGE

ToeD ik oe 5 jer geledeÍ l,lmldtle v@! €a
bridge bÍ de onvolpEzen
Jos vd I<d. kon ik íier qerêr wÀt dal
spelletie voor @ zou gen beteke@n.

ft

trsu

Eet eerst€ tht Jos rleed, ws zichzelf voo$telld;
één vd o@ Jos
kusisten) drt ook te doen.

Ia

dlafu Eoeg hij os (rc'n 28
qas:'Ga Dooil mer jc eigm

vd.' lkhad genleveNpdmer,
dehl: 'Dii Bpel is op ntn lijf e*clrcvm.' De twelde w@k wist Jos feiUoos
alle rmen ui1 z'jo hoofd, ÉMijl ik n@ite had de mo van mÍn niowe lareld@
ie o àouden. Dat las nier à@ hm lzt w6 €e. bijzold€r g.zeuig vrouw, vak
ging ik haar voor het bridge ophal€n m b.actu nau m anoop, D cm lusstutop,
w.er.$ nnisl, mm. mijn g€vcl voor :r,m is allerhêlabbersl. Naenpekof
dlie wist ik z€s nl@n op de juiste tuleorde un nttr noofd: Jos, Ás, schoppd,
harle!, ruiten, klav€r. (T€llen kon ik a1.) Jo6 r@& o$ door boekjc é,én en rwee
leveDparrre.bridgen, darkont geheidtuigneid
dus

mr

heen,
opzo'n lrcttige @ni€r dar ik niet lon wcnteD tot her diBdagavond
was,
d€E bndge-artiklen en het wonldm ws.
dus ellc dag net boetetr
Au her einde vd d€ tuEns Iffm de slotdnve. Imiddek vbt ik
m
tdnumer vm nijn parÈEr uit nijD hoofdj er is die latst€ w€ek hel war afgefdt.
Átr eÍ ik hêbben dus ook seeotuen. Í< tar soed Ègetr nijn ve.li*,
probeer dat nooit rc bwijzen ondar $imeí hij leêl beler bevau.
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Ik w6 vaí heslole., M niF €erste uge, de wer€ld ym nd o e eenvoudige
kaanspel È gad vdoverd. telte, die ik lcvallig oírnoett€, vas de aangeween
pesoo. on dat net njj te em doen. Eij daót dàd and€B over, Ma. ik sisl,
wach mer ror we samn rm de lcp sr.d, dm vord jlj mk wel faBtiek. Het
Èsendeel is uitg€tonen. ik bd í! tur b 'famtiek' aft nt. G€luk*jg Mr: ah je
mNe! van oE Íiv4u dhitràÊe ziet roep€4 daft ik wel ÈNr rcuden zij nog
steeds d€ hoop hebhen topp€rs le worden? Ofde neíe ing.wikkelde syíenen
ylies€n oyer rafel, vaaru latd blijk dat wij niet de enieo zïn die d niers v
b€grepen hebbe!. De me6te D€estcQunien hebben wij ee$oord doór Íeeds uí de
clÍn te promovereo. Dar is nier Eí opat {voor an bidtje ziií ze È koopl, maar
Ne zijn, denk ik, Et ie$ re groot voor senct en véél te klein voor bfellaten.
Desondants kijken w€ steds mr de dirsdagavond uit. en ze8gen niei on half I t:
'hèhè. nog *D lafel, dm kllmn w€ mr hnis ,

Imiddels hebben we en lieuwe ge&lligsheidsbridg4lub opgdich!; eeru in
weken op zodaenjddag, Me1 een echt huishoudelijk rcgleneít
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álled oaa. láèlnulrfurs; dal wil niet zeggei dalje riet
je
ear de bd mg lopd, me dat beí den. als én dder hel
niel h d.
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wimd vm de dag mah de sGp voor de volgende ker
lat is, word vd de telling en snaning genaaktt de willlrm

de
als hel r€

mestal dese.e die lan de beuÍ is voor de soep
Iedm die zicn afrEldcn, nogeí de e{srvotgeide lcer niel konetr

is

dd

leden die zich niet hebben afCebeld, nochted de afg€lopen keer ni€r konen
in geval van op- of aaMerkilgen lbehalve over de soepl is en levoslane
royment niet ondertbeldig

VOOR U GEHOORD
Áan ee. ílrel met rwee

p4n

die al s*ele jeen bridgen: .Mas ie opemr ne! eên

Dumy vnagr e! pafiftr

di€ diep zit na rê deÍk€n over de eersre slag: .War wil je
d.inten?' Panner: Céfnij harteo lrouw mar.i

BRIDGE & INTERNEÏ'

ln

B.id8e' var mei 1996 sla.t een anikel over l.Èrret. Hi€rin wordr ingegaan op
de rogêlijheden on via je eiee. conputeraGluitiog onder andee alleíei bridg€,
akdvnenênr onelooid. Às voo.betd bienan Norden enlete afdrukt€n (blz 5,
6. ?) geróond van nonitorb€elde. dh je ria tnroer bimentijgr. De eerste rwee
zijn van YAHOO, een populaiÉ z@hnachine die de honderden conpurerbestande.
aizoètr op hei gewetute o.deMcr!; in dit gevar .biidge . te ziel dat de arste
pagim een heleb@l nefwoorder geeit on meer gedetailteerde infomatie le
verkijcen. De Neede pagina is cen íieuw honnorb€etdj dai ki.jgt je ah je op
'bridge player life klikl. En weer heb je dan en helebel nogetijklEde. om
kiezen. Op deze manier tuj€ en leuk bridge{ndeoer? uilzoeken.
Te6lone een p&r bridgepmblempjes uit d€ tMp lvebsne. Mer de conpuler ku
je via È-Mail de oplosirg iro$En.
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de bedo.ling gaat som in rmk op
eenjood nei €ên G.iek staáíjê nÈft @n vijfkaari noog
hopen het noogsrc ie beÉiketr
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10.

I1.

doelpunr door her centre
het is een spo.t de slas ri€r te

renm

HERSI]NRRE(IIR
Ed

spel lan de vorige k€er is uit her b@k SpeeU bridge mer Reese , en
i. eer eemengde pdensedsíijd. Eer ag e. b uit:

kwe

voor

à752

vlI

. H9163

Codract 6 shopp€n; uirkomst rui1en vrouw.
De kansen on dit contràcl te naren. zijn niet gr@t. Cftff N @hler klave! heer of
vrous in plaab van ruíen heer, en 6 schoppen zou eÍ liíetend co €ct zijn n€i
een màakkans lan ongev*r ?0%.

Ik laat Tereme

Reece

.u u It en

het

voord:

Aamenende dar de schoppeo vaUen, neb ik elf slagen. lk net op de &n of
andere nmier een klaveen aftroèlen. Voor it daaroler deó!. noel ik zien
wat €r in de eeBte slag gebeuÍ,
is e. en nogelijtneid da1 w ondèr nnen as is uitgekomen? Niel
wa snij ijk, en ik kan de ruiten beer nnschien nog gebruiken als her spel
slechtzit. It speêl dus een kleine tune. ve iafel, O speÈlt de 5 en ik Íoet

Ik kan nu haícn Mar de hee. spêlen, tweenel rref rekken, en dlie klaveren
afgooie. op harren aA, vrouw, boer. Als die niet gelr@fd worden, kan ikeer
klavercn troever en zo mi.in $elfde slag naken. Wil dat tukren, dàn moeten
de scnoppen 3-2 en de haÍen 4 3 ziÍer, e. de vier hartem noeteo bjj de dde
tl@ven zift€n. Niet veelbelovend, Imr op hel morent zie ik gen andele
In d€ twede slag sleel ik haíen 6 ud de her. lk ga rcrug Mar mjjn haÍd
net schoppen aas, speel haÍen as. en gooi op lalel @! klaveEn ai
Plotseling valr nij iêts inl Kd ik nier in plaa$ vaí dde klaveEn ai te goóie.,
en klaveÍonde duiten en dan naar tleÈ ker op tafel écarteren?
Dar is zeler Én beteE mnier. In plaà$ van dedrde spele. ner drie
schoppetu en 4 hartem re vindeo, m@ten íu de kláaeren 3-3 verdeeld zijnt eÍ
iídieí 4 2, net de speler die 4 klavereí heeft dlie tmeven hebben. Mar ik

nct

gen rw*de k@. laef speten, want dm loDen zij d€ deÍte tloef spelm
ndat ik een klav€rcn heb afgegev€n. Ik noí óok gen d€rd€ hafien sleien.
wet dan klmen zij de vierde hd€n speld en ee! roeftaren pronov€Fn.
I* al de klavêre! di€h afgeven. Bij Uaver 4 speelí W dê 2, dumy de 9,
en O de 10. O spelt nu róef en iedereen bekeÍ. De posnie is nD:

.1
.E9t6
.B?

.v8

rvB10

*48
Beidetr bek€Men o!' dê derde htrten,eÍ op tafel verdwijÍl een kiaveÉr Ik
spel tlaver a6 er troêfeen klavq al en de traveien bljjken 3-3 È ziÍen,
ga teruc tud mljn hand door etr nilen te troeveÍ, fiek de lmiste roet €tr
oek de reÍer€nde ha.ren, Dir w6 he1 hele sp€l:

Ik

à752

rlI
.II9763
^93

. vB

^8t06
104

De mlyse van Reêse is niet heldaat voledig. Als bij het afseven vaí d€
Uaverer, W de slag rceD! ner klave! bar en tuiten boer naspeell, moel de r.ider
atuoeven eo is dd
eewzo op een 3-3 zi6el in tlavercn of II/V sec. De leider
kaÍ zich de geÍ iwÉde r@ftonde p€frioÍen, ondat hij àUeer me! troea mr de
eigen hand kd on het conrret re nateo.
Het afgeven van een Uaveren is on éér of andere redên niet gema*retjk É zi€r.
Door her bezit van klaver aas blljfje ru de koót@l€ over het sp€l houden.
De maltaB van .tí spel is slehs oneeve. r5%.
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Cortracl dus 6 hffteq uitkoDst tlavq 7.
Gêeeven
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dat O harten 2 s@

(Kim vàól)
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In de píahijk ging hij helds
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dowr, Faa! m aflo@ vond hij d. wimende

BOEKBESPREKING
Dirrnàal wil ik .Lie bctcn bchandeleo, re eeretr de detm ééí en twee vu de serie
Sp€l€n met B€rry eri het boek Biedeí of pN&? van rrry Coh€tr ovd ,Tne tlw

vb Bdy

W€sira zil eind Dei t96 net dÍde deêl
gadg€ts. Dit ddde del was reeds voor
d4enb* 1995 turyekordigd (zÊ b@kb.sprekjng CONTTACT ff,4 vd n€i 1995),
md veBchijnt ds een nalf jrd !aiÈ.. Het bck sat /37,50 koslen, bar abo@s
vd IMP en Blilge Beter konden net boek Í€êds voor /30,- bestelten. DaNmr
krijg€n zij hêt boek ElÍ! thtrlgestunrd. Van her eerste del vo Bieden net Berry
over hd coNlrucrieve bieden vindt u ed b6pÉlilg in CONT.ACT tu.2 vm mei
1994 en ye deel lwee over het competitieve biêden in CONTrÁCT tu.3 ve

In de serie Bied€n met Bdry

vdschijnd getneld Coíydtis

d

zijí imiddels twee dclen veehêGn. ln her
vooMoord v& her 4ste d4l wonl en8eko.digd dar de rcek uit vie! deld al
gam beslaan. Het eerste rleel g&t over B6is Afsp€lteclDi€k en het tw@de del
ov4 B.sb TègdspetÉbniek. In dae a6te delen sp€letr d€ biedverlopen Ér
ondirgeschilire Íol. Conclusies uft bied- cn spelverlnop zullen inde volgcnde delen
Itr d€ É.ie Spelen met Berry

Sp€l€n met

Dery: Deêl 1: B6ii Afsp€ltébriek.

get boek is fraai uitgevoerd zoals it al heb opCenerkr i! de b@kbespÉking in
CONTTACT tu.4 van nei 1995. Hel bevar liefsr 256 pagiia's en kostl32.5O. De
auteur D€rry Wstrà heeft bewenr een dlstekod sluÍver te tjn. tiet boek is erg
helder en ovêrzictuelijk gescheven. Het bóek g&t dus over her zelf spel6 vaÍ
coótíacteÍ. Dh wordt door de leider aU€en gedm. en is dtun ovÍ her algded
aamrkelijk ftnvoudige. dan her tegetup€ler. Hel Ggcnspel wordr imen door
fwee spelers uiEevoerd. AfspBken tlssn.l€ paÍners s!Élen dd ee. betangdke
rol. De b6isr6bnie& voo. her tege$pel lonen in her rwee.te det @n bod.
HeI boek b.slaat acht hoofGmklen w&rin achteErvolgetu de votg€nde
onde erpen
de o(l€ kmcn: hel riten vm @n spelplan, comunicade,
speelfiSuÉn, taEbqekening, de gevdlijke hr!d. hct speleÍ
r@fconÍacEn,
safe.ty-phys en eliminatie en ingooi- Eel gaàt hierbij om .le hóis atpetEchniek
zódal er geen ingewiHclde colps of dwegpositis
de orde tomcn, Ee1 gdt
ove. alledegse spellen etr niet over €roti$he verdelingen of l@nkzimige zitseis.
Ook de h@fdstlkteí oler spelfigu€n.n kaNberekming glb €ieeÍlijk altÈtr
over de gcNone alledaag* situati*. U vindr dan ook g*í ungebride labelleÍ net
percenÉges. De auteur bep€rk zich tot de me$ v@rkmeídê zitsels m

M

h

tu

verdelingeí. In !e1 hoofrls$k o!€r sàfety-plays woldr icts Deq rckeÍing eehotrdm
net slehe zisels. De aueur geeil zd vel voorbeeldcn, die velal lit de eigetr
pnkijk komen. zo wordeí slelleD un roÉGnooietr bqchEveÍ vadbij geen ftaaie
h@gstandjes ve lopspelers worden beschÉeí, tud juist het vatlondig eí
foutloos afspelen vd de co r&ten- Iígewi*lelde bi€dv€dopetr komen darbij al
hêlêrràl niet Mn d€ órdê

Ze[ he! ik hel boek net veel pldier ge]qen, De teklt k rer heldd
ovelzicht€lÍ* €venals de d'astm.. EeÍ pw aNadeil
SpeleÍ net

en

Bd.y: Del2r Bdi5 TegeNpelt€chniek.

Èel twede del

g*t

over hd tegetup€ler Ei€rbij speler dus de afspnken rus*tr
voomoe rol. De aur is hierbij uitges@ vàn de iÍ Nederlmd
meest gaogb@ afspraken ov€r uilkmm, sigBlqen 4 afg@ien. Enkele
alterutieva worder bschreven in dc bijlagen acherin het boek.
de parlneB €en

Hel boek beslat liefí 2t2 pagim'! en kosl /32,?5, He! is erg fraai uitgevoÍdr een
nooie sÈlige kwahen papier en een aardig€ narde omslag. wedn het silnmer van
de auteur is veoerkt. De iÍloud h onde.v€rd€eld in zes nooftlsrnklen, Deze gmn
achterenvolgeN over ulkonen, de derde naí, sigmleE!, FspeleÍ, de reeede
hánd en afgooien. Over h€t laalíê onderwerp hefl Par Relo! al eítele ftmie
slaalljs
zien in CONTTACT M.5 van dembc. 1995- somise voorbeeldcn
in het boek op dÍ vlat vild il vat nirde! ftaai obdal rle besctuev€r t4t!íek
aUeen eoed uioakl bii het seseven n6el,
iil het nis set itr Br even
w&schiinlijk mder seval.

hl

re

Het uitkonen is gcbasa.d op de prircipes vaí kleintje bel@ft €en pletje en
'hoogste van en (intcnc) srh' , Een alrernadef eals 'dê erde vo boven vordt

Het signal€rcn is gebascerd op h@g lag amoedigend',livinÈal bii introeven
en tleuQrcfcEntie in de gewdrc kldr
Altemtiev€ sienalen zoals 'Éyolving
discdds woldcn besplolcn in bijlagÉ tr, wturbij d€ auteur de Bdelen vd die
alteEarievcn stqk belichr. l.Iierop kd nen kniet nebb€n omdat er ook udeler
kleveo en dc andde rerhodes. Zo wordt €r
voorb€eld be$hreven ve
spel
Naubi mm in
bepaalde slag niel I€n bêkemen. Vd de kl.ur die oetr wil
eseinen kàn nen geru$ een kan nise. (zoda1 sig.deÉn in de kleu zelf getr
plobleen opleveÍ), nad wadbjj íen geeo enkd€ klaí En de ove.ige kIflEn
afgooieí zoídr en slag weg t€ gev@ (@dat L.viÍnal 6 Revolving Dis@ds der
goed werkên). Zo'n voórbeeld is mdig, !l@ det *g ove!Íuigend ondat er
uireGard ook v@lbeêldên te vêzimen zijn w@bij tM juist e@ kadl katr Èissen
vtu de *leur die
mg6peld wil zia. H€r ligElerer door êfgooien vaÍ

Èli
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e!

d

t

LdÍ

er

nd

in een,ndele

Id

(távinthal ofR€volvioe Dkcadt kedanjuist

ed goot

(zoals Rom€tu) wmlij gebruit
genaal1 sddl Íáí even ên oÉv€tr kerten worden nijtu iuieff wet rc@h ais
ninder goed bestenpêld- M€! heen nu el!@l niet altijd de bscnilking over @n
even (or jlist ed onevên) ka,n in eo bepaalde ldeu- oot ni€t alrijd over een
'kleintje , @ar de ere kirÍ is rel ldeirer du d€ ardere zodar parher so6
'6'
ofen'7'bestals kleinrje kan le4n,

voordd nebbeí. AndeÉ sigtulee@thoden

eí

Ál rer al

BeÍy WesÍa e.

wd

in 8êshagd @n uilstekend b@k te sclutven,
diii.ml over heÍ laslige onderwerp 'legeDspeld - Voor nij pers@dijk geldt. dai
va dit deel nog mer heb opgesrokeí du vd n€t eerste. Ik kan he! d.n ook @tr
ieder zeer enbevelen. ft bên ery bedeuvd
de votgeDde deten vd deE rceks,
is

it

ffi

Bied€n of

ps*n?

The

lry

ot totel

kickr.

Eet laalslê hck dal ik in deze rubriek wil bêspÉkd is de Nedcrtand* vêÍaling
lan To Bid Or Not To Bid rd de Amilcue auteur L.rry Coh€n. Het boek
draagt als oídefiitêl thê Law of Toral Tricks (konw€g 'de wd') wadop het hele
b@k is gebaserd. rlet boek is verrrald door cefi Olsdd er wordt uirgegeven dmr
Uiteevert Elmr B.V. in Fjjs*jjt. Het boek t uirgevoerd als pap€rback, bevat 255
pagina s en

koí/27,50.

De i.houd rm het boek is ramelïk tehnisch eí lere va. €envoudig voor nielgêvorderde sp€l€rs. Iter hele boek gaat over de besli6sing m al of íiet Íog een ked
te biede. (of paseo oí doubleren) in coÈpetíieve bi.dverlopen. Beide paltijm
bebben zich derhalve in de bieding genengd, hebbe. al of niet een fit, en mer moel
beslissn of n€n gaat regespeleo (al of niel gedoubl€dd) of noe een
bieden
qe
on het spel relf te speler. Dergeltke beslissingen zijn vaak
n@ilijk te nemen.
Aàn de band
óe Law of Toral Trickí wordl getracht deÉ probl€naliek wat
edvoudiger 1e mken. De aureui
dm oot: 'ledÍe bridger woÍu eeacht de

t*r

v

ne

Wat holdr die Wet N eig€nlïk in? De uitleg kofl in het boek ni€r a geqeldie ui1
de veri Voolal mk omdat er geen vertlding wo! gegeven. crotueg konr de
Law of Total Tricks neer op hel volgetrde: Êet ror@t aarat r/ager dat in een spel
kan worden Cemaak is gelijk àn heÍ toÍ4at aantat ttuêven
dat spel. Itel rotdl
aa.EI slagen h het lotaal
de slagèn die béAe pártije. I(l@r naken Bam.er ze
her confacr ií hutr b€ste (ugs1e) Í! sp€leí. Eierbij gdt men uÍ va! het besrc al
eí rêgempel. Ilel ooal aa al rrceven
€e. spel is de son vaí het aaoral ken€n
vm de beÍe (lmssre) rirs die ,.td? partijen hebben. Dqe wehalisheid sordr
geillusÍeerd un de naíd
€nl€l€ voorb.eldeí. Eelaas wo.dt d dus geên
verldaring gegeven voór d€u versssde ftdnatigh€id. Wel wordr duidelijt
geruak dar veNisseling
eÍkele kaanen niet %n hvloed is op het btaal abiat
dàgen. zit een kaan voór de e.e paíí e!6lis (voor em mit ltvoorbeeld) daÍ zit
dde voor .te tudere paÍt o.guníig
ande6on. Vesissli.s van Dlaa6 heen

i

v

!d

v
v

s

tot gevolg dat de .ne paíij en slae Deer e! de md€F partij een dag
zal kuMen naken. Hct totaal adtal slagd hlijft 41Í€r celÍk.

de

nbd*

al

duidelijk zijÍ dar de wd niel altljd walerdich is. Er zijn unzonde.i'setr
e&Noor ook enkele adpósingen eorden gemend (de hoofdsruklen dde en
negen).In her kone hoofdsruk lier ('zi!er ÉÍ kenldê
de medaille? ) wordt
even inseguí op siuatis wadbij her nisget. Bijrorbeld weeq hel tohal
aanlal ireven ag Eróot is (20 of @r). Zoals eer.ler opgererla wordt er vamit
Eegad dálêr optinàal wordt af- en teee.gesleld. Dat tegalEl begint al net d€
unkotul. Daame dag niêrs worden qêggegèven. Eienn sluilí aog een bezwd;
ahha6 op otu (cbb)nireau- Zo beleven Dict d ik onldgs net 26 punren smÍ in
dlie schoppen bangen, dat pÍ@ies genaah qerd ondat de t€genpaÍij (Ànron vd
l{dberd€n en Ilo ÈujjseB) vd acquÍ vi€r slage. koaden oprapen: hanenas,
haíenn*r. een afsêtroefde naíeD (Anló. had er nad één) m ruiíeeas. Áls leid€r
vm hel spel was ii zeer tevrden dat w€ del in.le l(uloa schoppemarche wam
b€lmd. Mm in pldts vao de vesache lop was sbcnts e6 middens@É om del
ondal slechb de helft vm d€ rndere pr€n.lowÍ ws gegen in vi{ schoppen. De
andeÉ helft had vier schoppeÍ gewoon geÍDald!
He!

a

Pe.s@nlijk h.b ik net veel plezier in her bck geleh. Er sing €en Ceheel nieu{e
wereld voor ne open. Tah is de rheorie op ors (club)nircau niet goed roepasbaar.
De voorb@lden in het boet ájn vek zo gekozeí, dar 'de W€l goed werkt. Een
kleine ampassine van het spel I(m du al guw @n ander beld ie zien Cêv€r. Zo is
de kweabmrheid erg bel glijt
uit één vm ondeNaande v@rbeelden al
pu
blijken. E n ande!
vd kiriek is de wÍÉ warop somise topspelas (van
weEldniveau) door de autcur Norden aegepakl Laadurtend let hij zien welke
'slomnenen' door so@ige coryleèn vordm begaan, die de Wet' lid Goed)

4ft

Mïí e6re erdingen

met the Iaw of Totál Tricks'

Op Koningimedag 1996 spelden Crolilc (nijn vrcuw) en ik Deê net de Oranje
Rabodrive ir Eardeóers (ovedj$el). Er waEn vïf crepêÍ van elk zestim paren
ingedeêld mar stelke. Wij hadden oN sier laren iNhrijvêd in de h@gste grcp
(de A lijn). we $oord€n rcdelijl( en welden uireindelijk E!€nd€ net @n
geniddelde van 52,30% (n€t buiten de prijb). Aan ééÍ hfel kwmen rwee spelten
v@r die ik wil g€bruike. on de w€rking
Èe Las ol Total Tricks're
iuusreÉn. Eê!s1 net eenvoudiEere sp.ll

ve

rItB542

.84

*I{V107

.106

À 1073

.Á1092

t8532

H8ó5

rÁ83

rI{852

.v73

à894
wÍ atcn

n@rd (ik) eq

aid (celine).

De bieding cins alsvotgrl

wNoz
Zoah u zier hebbetr NZ €en achtkàdt fÍ itr shoppen, teMÍt OW een 44 Íir in
ruird hebben. In oiaal zljí d ds E +8 = 16 troever Volgetr 'the law of Tó1 1
Tlicks' zouden * du ook 16 slagetr verdeled modo zïn in eo schoppdco nct voor Nz en en ruitencontrad voor ow. E t is eenvóudig in te zien d.t
NZ actu slagen kumÍ D,lcn in €en schoppenconhct (er gaal éin slag vertorcn in
schoppen, één in hlnen, één in *lave. en t{e in run€n) en dal OW acht stag€n
kumen mate. i! €m runenconiract (er gaan rwee stagen verloretr in schopp€tr, één
in harten, één in niren er één in ttaveO. Dat zijn in toual dus 8+B= t6 ;lagm.
wij singen nu één dowí in dri€ schoppen,
de Éseípanij één down had
gekud in drie ruiteí. Iiet bod van 3r lijh dus niet ged. Da1 is inderdaad het
geval bij iedere andere kwetsberheid. Wat ooet aid ou bieden na 3 . van oost
volg€ro 'de weC ? On dar g@d le kumen b€oordeten matr men ee. hbellete ml
de mee$ waschijÍntke moselijkteden:

r

rtrtl

9
8
7

or
-110

+50

+t00

slacen om scoe

?
I
9

-100
-50

+lto

Als zij íeseí slasea kulcn haleÍ in Étr ruilenconíact. de malen wlj * zevetr in
ecn shoppencontracl @voorts De verg€dnkc sco6 zijn de v@r
pàíij
gutigste. De label l€e.t d!6 dal in dit geval 3 bieden tels betq is dan passr op
3. . Áls u eí d€rseltke sbellede naak voor ^de a!d{e dne moselïkned€D qu
kwebberheid, dm al1 u zien dat de balatu duidelÍk doorslaat .àd p6sen. De
ve$chillen in sores zijr dan ook veel Sror€r. Bij de noselijkneden heb ik voo. her
overzicht de moeeUjkleid vàn een doublet door beide paíijeD buiten beschouwins

or

Bij ons€rijke kwersbafheid zIí rwee vh de drie noselijke scoB voor om panii
gustig€r als we psscn. ln hel geval dat b€ide paíijeí kwelsbae zoudo zijn zio
wê zelf6 dal in aUe gcvallen p6sd Êutis* is:
nun

om slag€r ode $ore

slagetr o@ s@É

9
8
7

7
8
9

-lt0
+100

+2N

-2@
100

+110

Het andeE sl,€l zag er zo

.81032
aB

.H

*H1063

wij

zat€n dus @k

oz
24 2.

.8

a432

8ó4

rI{r0964

hj6 aoord (it)

en

nid (carolire).

De biediÍs sins ah volst:

M{

is nier D eenvondig ie a!ÁiysÉn als he! vorig€,
beide paíijeí
Lnmen acht slàgen Mten (NZ in een ruiten@rlacr ed OW in em i<lav€Eonbd)
In
JL. $eer 16 5ldgen Ook her rokl danÈt rrcvm is Cetljk ran
'oràar.Uner
8 +8: i6. Her doublel ve rcord en de pas vd nid zijn deon p*i@t. Kijk

Dil spel

mr

9
8
?

ode slagen o@
610

+200
+500

?
850

score

-100

Een vàn de sraftladdregels bij loepssing v 'd€ Wet isddook Met intat@t t6
trce!4 (ól nin ru) Uedt e nooit dtiè oret die. Zoats tk at eikele malen gezegd
heb is de Wet Nel gebaserd op optiml af, en tegens?el. Op dit spet had.re! pe
een fiaaie top kumen s@!en dooí

det zorgqtdig Ège$pel dc leidd één down re
spelen, maa! het werd een kogekonde nnl omdar we het co.tracr lieten matcn. Zo
Caloline kvam ged uit ml en kteine schoppe. voor de boer van tafel. De leidêr
speeldc n c.n klêitu harten ran txiel, die il nxLr n.r deheer ner d.beCoèIi.".:n
ru en tu \pelen ofr zodcnde e!1!.noplcnd.uJí\cr re kutuen n,rcn cdotFe
'c
speelde (goed) de rcge. bij zodar ik allÈn de haÍeNrouw nog ni$e. It dacht dar
de Ieidei nu w€l ba.tenvrouv ncsl nebben en probeerde m ersr even barre@s
mee È nenen Deze werd door de leider echter eeroefd en handboer werd zo
uirei.delijk de negende stag.

Zoak gezegd is dit spel nier rc eenvoudig te analyseÊn, n&r als it i. de derde
slag vervols net ruiren (het besle) of evenrueet ml een keile harten. dan kàn de
leider ztn contracr nier maken. Succ€svolle roepassing van the tjw ofTotal
Tricks ver€isr derhalve in de ee6le ptaa6 Coed af- €n Ègenspel. Misschien noet ik
de €esr de boe*en vm Beiry West a nog maar eeru g@d tezen ...

'DE TOP'

Clubkepiouchap 195-1996 | tusnslod m yoori@romp*itie
I

vu Blidqswijk

Koekoek

1
3.

5.

vmH b.rden PruijseB
9.

2+
.l+
l+

3+
I+
3+
10+ 5+

8+
1+
8+
9+
6+

7+
6+
8+

12+
11 +

10+

l=

10=

5=
8=
6=

11 =

Slemklasendí 1995-1996 | tus.ístdd @ ioorjeRonpêlitie

t.

z

9

6

7

2
2

?,0
1,0
ó,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

I
I
I
I

5,5
5,5
5,5
5,5

1
3.

6
6
6

l

5

7

7

G. Mur

5
5
6
6

Sp€lreAels

2
2

slebtlàssoent

elk gebo.leÍ ên SemaaLl kieir slem leEÍ *tr putrt op
elk gebodeÍ 6 gênaak gloot slm leven twee pul€n op
down gad in eên geboder kl€i! slen kosr
h,lve puDt
down gaad in een geboden groot slem koÍ etr vol put
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