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Dit is het laatste deel over mijn deelname aan het driedaags online individueel tornooi door de Amerikaanse 

bridgebond georganizeerd. Na een goede eerste zitting en een slechte tweede zitting ging ik nog eens goed 

zitten voor de laatste zitting van 24 spellen met de bedoeling om mijn score van 55% nog 

wat te verbeteren. 

Wat een hand om de laatste zitting te beginnen! 

Ik open 1S, 2H tussen en partner past. Tja, ik zag niet direct hoe ik hiermee nog een 

slempoging kon doen en durfde ook niet teveel verzinnen met een partner waarvan ik niet 

wist hoe hij zou reageren. Ik bood dus een beetje lui 4S. 

 

Partner brengt de 2 dames mee die ik eigenlijk 

nodig had en dus is een slem kansrijk. 

West startte ruiten voor de aas en ruiten 

afgekocht. 

Ik maakte dus 11 slagen, het maximum in 

schoppen. Maar of ik er een goede score aan 

zou overhouden wist ik niet, want tegen slem 

start west misschien met 1 van zijn 2 azen en is 

het contract gemaakt. 

Ik scoor net 50% op de gift, net als 10 andere 

spelers. 7 spelers spelen slem maar die gaan 

allemaal down. Daarentegen zijn er 7 spelers 

die 4S +2 mogen maken op een andere 

uitkomst. Zij waren blijkbaar nog luier dan mij 

en hadden gewoon 4S geopend. 

Hoezo, waren er niet bijna 2000 spelers hoor ik 

jullie denken. Als elk spel echter door alle spelers gespeeld zou worden, is het niet veel moite om eerst met 

een eerste account de spellen te spelen en dan met een tweede account dit nog eens over te doen en alle 

kaarten al te kennen. Om valsspelen onmogelijk te maken is er dus de voorzorgsmaatregel dat elk spel maar 

door een beperkt aantal spelers gespeeld wordt. Ik begrijp dat dit niet anders kan, maar ik vind het wel een 

beetje jammer, want je wordt zo niet echt met alle spelers vergeleken maar slechts met een deel ervan. 

Volgend spel: weer een leuke kaart en partner opent met 1R. Ik bied 1S en er komt 2K. 3H 

zou een 5-5 tonen maar slechts met een limiethand. Ik bied dus 2H (4de kleur conventie) om 

de bieding MF te maken. Hierop biedt partner 3R wat niets wil zggen en 4-k H, 3-k S of 5-

K klaveren ontkent evenals een stop in harten. Ik besluit het er dus bij te laten en bied 3ZT. 

De dummy komt neer: 

 

Het eindcontract van 3ZT is prima, hoger moesten we niet zitten. 

De start is hartenzeven voor de dame en de aas; Ik speel klaveren op naar de boer en die 

houdt. Ik speel klaveren voor de negen, de dame en de aas van west die schoppen naspeelt. 

Door hartenzeven vermoed ik dat HD voor AB zitten en ik neem met de boer op tafel en ga 

door met harten, die oost inderdaad voorneemt met de heer en hij switcht schoppen. Ik 

neem in mijn hand en speel alle schoppen en hartenboer af. Ik heb dus al 8 slagen gemaakt en op 3 kaarten 

van het einde liggen op tafel nog 2 slagenl, nl klaverenheer en ruitenaas en ook een klein klavertje. Na mijn 

majeurslagen, speel ik klaveren op en west volgt met een kleintje. Tijd voor een laatste beslissing. Enkel 

klaverentien is nog buiten en als die bij oost zit, moet ik de heer spelen. Als de klaverentien bij west zit, kan 

ik de snit nemen en maak ik zo de laatste 3 slagen. West heeft slechts 3 majeurkaarten getoond en dus 10 

mineurkaarten. Het lijkt mij daarom veel logischer dat hij 4 klaveren heeft en speel dus de 8…  



Mis! West had 7 ruiten en slechts 3 klaveren.  

Ik maak dus maar 9 slagen terwijl ik 10 

topslagen had en verpest daarmee de goede 

beslissingen die ik tot dan in de gift gemaakt 

heb. Ik scoor zo slechts 37% op de gift. Als ik 

klaverenheer had gelegd had ik maar liefst 88% 

gescoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zitting gaat echter niet slecht, met vooral veel spellen rond de 50% en af en toe een uitschieter naar 

boven. 

Dit spel is er zo één. 

Ik beslis om de deelscore te bevechten en bied 

1S tussen op een 4-kaart. Op 2H dubbel ik in de 

uitpas nog eens en ben blij dat partner 3K kiest 

ipv 2S. Al mijn moeite zorgt er uiteindelijk voor 

dat de tegenstanders 3H spelen ipv 2H. Ik start 

klaverenaas en switch naar ruiten. De leider 

speelt hartendame die ik kan nemen met de heer 

en speel opnieuw ruiten die de leider neemt met 

de dame. Hij koopt een klaveren en durft geen 

ruiten te spelen uit vrees dat ik zou kunnen 

kopen. Hij trekt dan maar de troeven en kan 1 

klaveren weggooien op zijn laatste ruitenslag 

maar blijft nog met 2 schoppenverliezers zitten. 

Niet goed gespeeld, 1 down is goed voor 100%. 

 

Spel 14 neem ik niet de goede beslissing. Ik 

open 1S en partner biedt 4R wat een splinter 

toont. Dit betekent dat hij 12-14 pntn heeft, 4-k 

schoppen mee en slechts 1 ruiten; 

Hoewel we slechts 26 punten samen gaan 

hebben, ga ik voor slem. Ik heb nl maar 1 

verloren ruitenpunt en daar geen verliezer in. 

De dummy is dan ook een kleine ontgoocheling. 

Ik mag slechts 1 schoppenverliezer hebben en 

dan moet de hartensnit goed zitten. Niet 

kansrijk maar toch ook niet kansloos. Op de 

klaverensnit speel ik dus vol goede moed 

schoppenaas en schoppen en zie ze blij 2-2 

vallen. Ik neem de klaverenswitch en laat 

hartenboer lopen. De heer zit echter mis en ik 

ben 1 down. Ik was blijkbaar de enige die slem geprobeerd had, dus scoorde ik 0%. 

 

 

 

 

 



Tijd om te treuren is er echter niet, want de volgende uitdaging biedt zich reeds aan. 

Ik mag 4H proberen met de kaarten hiernaast. West start met klaveren. De robots komen 

bijna nooit onder de heer uit, maar in de aas pakken zag ik ook niets. Zelfs al krijg ik maak 

ik een 2de ruitenslag hoog om mijn klaveren op weg te gooien, geraak ik er nooit op tijd aan. 

Ik leg dus klein en oost neemt zoals verwacht met de heer. Hij speelt troef, ik leg weer 

klein, voor de heer. Tot zover hebben de kaarten nog niet echt meegewerkt. West speelt 

weer harten, ik neem op tafel, oost volgt niet meer. Er is dus nog 1 troef achter. Nu komt 

schoppenboer en oost neemt voor met de aas en speelt klaveren voor mijn dame. OK, tijd 

om te kiezen. Ik heb 4 hartenslagen in mijn hand, 2 klaverenslagen, 1 schoppenslag en kan 

1 introever maken op tafel. Er liggen nog wel 2 troeven, dus ik zou 2 schoppen kunnen 

kopen maar dan moet ik 2 keer terug in mijn hand om de laatste troef uiteindelijk te trekken 

en dat gaat enkel met 2 ruiten te troeven waarop west misschien kan bovenkopen en dan 

moet ik ook klaverenaas meenemen zonder de troef te trekken. Dat plan lijkt me te 

gevaarlijk. Ik wil dus 2 ruitenslagen maken zonder er 1 af te geven want ik ben al 3 slagen 

kwijt. Ik moet dus kiezen of ik de ruitensnit neem, of dat ik ruitenaas speel en dan ruitenboer. Als oost dan 

de heer heeft, moet hij die dekken, koop ik en is mijn ruitentien hoog. Of als hij niet dekt maak ik 

ruitenboer. Aangezien west 2 harten meer heeft dan oost, besluit ik om ruitenheer bij oost te spelen en speel 

dus ruitenaas en ruitenboer… 

Ditmaal wel juist gekozen! 

Ik maak zo dus 10 slagen en scoor maar liefst 

88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een afspel. Ik speel 3ZT in zuid en west start schoppen voor de heer. 

Oost speelt ruiten na, ik leg de boer voor de dame. West speelt weer schoppen. 

Ik heb 6 topslagen en moet er dus 3 bijmaken. De 4de ruiten is mogelijk, net als een harten. 

Klaveren is echter duidelijk de kleur waar ik de meeste slagen in bij kan maken en mijn 

logische werkkleur. Ik speel dus klaveren naar de boer, maar oost neemt de dame. Oost 

blijft ruiten spelen, ik leg klein en west neemt met de heer. Hij vervolgt met een 3de keer 

schoppen waarop iedereen volgt.  

Ik probeer ruitenaas en die kleur zit 3-3. Ik heb dus een zevende slag. 

Nu speel ik klaveren, de tien bij west en de heer in dummy. De 4de klaveren in hand is dus 

een 8ste slag. Ik speel de laatste ruiten vanuit noord, waarop iedereen harten weggooit. Het 

is evident waar ik mijn 9de slag kan gaan zoeken. Als de hartensnit goed zit maakt 

hartenboer de slag. Het probleem is echter dat ik al 4 slagen kwijt ben en als de hartensnit 

miszit, dat ik 2 down ben, want west heeft nog de 13de schoppen. En ik kan niet eerst de 

klaveren meenemen want dan geraak ik niet meer in dummy. Ik moet dus direct beslissen. 

Ik speel hartendame en oost legt klein. Tegen menselijke tegenstanders zou ik de snit maar 

nemen in de hoop mijn contract te maken of zou ik de reacties aan tafel peilen om mijn beslissing te nemen. 

Dat laatste gaat natuurlijk niet tegen robots. Maar wel ben ik overtuigd dat oost hartendame zou dekken als 

hij de heer had. Hij kan dan nl zien dat het contract altijd wint als ik de boer heb en is niet ‘slim’ genoeg om 

te beseffen dat de leider niet weet dat de heer goed zit en het contract dus altijd gemaakt is. Om een kleitnje 

te leggen om de leider een beslissing te geven is zijn artificiele inteliigentie nog niet voldoende ontwikkeld. 

Ik neem daarom de aas, incasseer mijn laatste klaveren en geef de laatste slag af, inderdaad aan west.   



Weliswaar 1 down dus maar goed voor 72%. 

Bijna de helft van de spelers gaat nl. 2 down, 

ongetwijfeld door op het eind de hartensnit 

genomen te hebben in de hoop het contract nog 

te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn 74ste hand van het tornooi…en mogelijk de slechts kaarten die ik gekregen heb, een 

flauwe 4-3-3-3 met 11 punten. Maar opnieuw een beslissing te nemen want de bieding 

begint met 3 passers voor mij.  

Ben ik tevreden met een rondpas of ga ik er nog een laatste keer voor? Gezien ik een 3-

kaart steun heb in alle kleuren, beslis ik te openen met 1K, partner antwoordt 1H waar ik 

natuurlijk op pas. De tegenstanders doen hetzelfde en 1H wordt het eindcontract. 

 

 

Oost start met een schoppen en k ben niet 

onteverden met de dummy. 

Ik besluit om het contract zo veilig mogelijk te 

spelen, met de bedoeling om alle rondpassers 

voor te blijven. Ik neem daarom met de aas en 

speel direct een harten naar de 10. Of deze nu 

houdt of niet, het contract is verzekerd. Ofwel 

nemen de tegenstanders hun slagen mee (3 

ruiten, 2 klaveren, 1 harten) maar is de rest voor 

mij. Ofwel spelen ze passief troef of schoppen 

verder en ontwikkel ik op mijn gemakje de 

ruiten. In de paktijk nam west hartendame en 

incasseerde ze hun 5 mineurslagen waarna ik 

kon claimen. 

Met deze score bleef ik inderdaad alle 

rondpassers voor (bijna de helft), maar een aantal spelers maakten een overslag, mogelijk door de harten 

beter gekozen te hebben of hadden nog 1ZT geboden en gemaakt. Mijn score op het allerlaatste spel: 65%.  

 

 

Deze zitting scoorde ik 60% en was daarmee 201ste  op 1910 deelnemers. 

In totaal eindigde ik op 57.18% en op de 309de plaats op 1910 deelnemers die het tornooi uitspeelden. 

Wat die uitslag betreft kan ik niet echt tevreden zijn, daarvoor maakte ik teveel foutjes en pakte teveel 

slechte beslissingen. Wel was ik tevreden over mijn eerste zitting en dat ik ondanks een catastrofale 2de 

zitting waarin ik ook pech had ben blijven knokken voor een goede score op elk spel. 

Verder is mijn ervaring om zo een online individueel tornooi te spelen tegen 3 robots, zeker positief. 

Omdat je als menselijke speler elke gift de beste kaarten krijgt, is er wel elk spel een beslissing te nemen en 

zijn dus 24 giften veel intensiever dan een tornooi van 28 spellen met 4 menselijke spelers. Daarmee wil ik 

wel niet gezegd hebben dat dit het echte bridgespel kan vervangen. Het psychologische aspect van 

menselijke tegenstanders in te schatten, het opbouwen van een partnership komt allemaal niet aan bod. Om 

nog over het sociale aspect te zwijgen, want tenslotte zit je alleen op je computer/smartphone te spelen. 


