Bridgeclinic Kaartlezen
7 oktober 2019 BrigeTravelling, Rhodos
Waarlijk, wat een rommelig begin van de 1 e bridge clinic van Enri op Rhodos. Corendon had besloten
vlak tevoren alle excursies af te handelen en af te rekenen. Voeg daarbij wat probleempjes met de
airco in de bridgezaal, en zie daar een significant uitstel van het aanvangstijdstip. Maar je merkt het,
mensen zijn met vakantie, hebben alle tijd, en zijn relaxed. Uiteindelijk zijn er meer dan 30
deelnemers aan de clinics, dus gezellig vol en ze willen wel eens zien wat Enri ervan bakt.
Het onderwerp is “Kaartlezen”, de kunst om bij het afspel te ‘weten’ hoe de kaarten verdeeld zitten bij
de tegenpartij.
Zoals gebruikelijk is aan het begin alleen Enri aan het woord. Niet veel later is het een kakafonie van
reacties, discussies, en bulderen van het lachen.
Enri begint met de standaard aanpak van afspelen van SA- en troefcontracten. Voor velen een nuttige
herhaling van iets dat ze lang geleden geleerd hebben. En het is een belangrijke basis, want daarna
wordt het alras moeilijker, als het gaat om het uittellen van de verdeling en plaatjes van de tegenpartij.
Zoals Ijsbrand na afloop aangaf, met zijn altijd aanwezige smile, “het is wonderlijk hoeveel informatie
je nog uit het bieden en tegenspel kan halen om je afspel te verbeteren.”
Van simpele voorbeelden wordt het langzamerhand steeds moeilijk. Een eyeopener is dat je niet alleen
informatie kan halen uit wat de tegenpartij wel gedaan heeft bij het biedverloop, uitkomst en
spelverloop, maar ook wat ze niet gedaan hebben. Zie dit illustratieve voorbeeld:
 A53

West

Noord Oost

Zuid

 A832

1

pas

pas

2

 B653

pas

3

pas

4

 V6
Noord

a.p.

Zuid

West komt uit met 4 voor de V van Oost.
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Die speelt  na voor de 10 en de A.
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Als je goed kijkt naar het bied- en spelverloop kom je er achter dat Oost V en H moet hebben.
Waarom?
Door te passen op 1 heeft hij maximaal 5 punten. West is niet met  uitgekomen en dat hij
ongetwijfeld wel gedaan als A en H had gehad. Dus Oost heeft V en H. Dus West heeft alle
andere punten.
Pak A, speelt  naar de H en speel de Boer voor. Als West bekent met een kleintje, laat ‘m dan
doorlopen want West heeft de Vrouw. Snij vervolgens niet in , maar sla A en H, want West heeft
de Vrouw. Dan maar hopen dan de Vrouw valt. Als ie valt, maak je zelfs een overslag (op B kan je
een klavertje lozen).
Nog een paar mooie citaten van Enri en de deelnemers tijdens de clinic:
“Waar begin je mee met afspelen van een troefcontract? Aftroevers aan de korte kant, wordt uit de
zaal geroepen. Ja, soms wel, maar als je geen goede reden hebt begin je gewoon met troeftrekken.”
“Hoe kun je 6 maken? Elimineren, roept iemand! Enri: dat is inderdaad mooi, maar helaas niet op dit
spel.”
“Conclusies trekken uit dingen die NIET gebeurd zijn, bijvoorbeeld niet met een logische kaart zijn
uitgekomen als ie ‘m gehad zou hebben. Komt een reactie uit de zaal: maar veel mensen komen
verkeerd uit?!”
“Soms moet je op ontdekkingsreis: beetje rommelen, beetje doen. En dan weet je al veel meer…”
“Uitkomen voor je maat, hopen dat je maat iets heeft, daar doe ik niet aan. Zonder aanwijzingen niet
doen!”
“Uiteindelijk is het allemaal trapjespsychologie.”

