
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 13 december 2022, 8e avond Butler Clubranking 

Harry en de leeuw 

Door Bart Schweitzer 

Harry maakt een wandeling en komt een leeuw tegen. Om niet opgegeten te worden zijn er 

een aantal vormen van strategische interactie: hopen dat de leeuw geen honger heeft, 

rennen naar een handige boom in de buurt, waar Harry in kan klimmen, raden of de leeuw 

Harry naar de boom zal zien rennen, terug naar het kamp en zijn geweer halen, enzovoort. 

Harry moet, om levend uit de strijd te komen, de kosten en baten van elke zet berekenen en 

ook beoordelen hoe zijn tegenstander (in dit geval de leeuw) zou kunnen reageren.  

In zulke alledaagse, onder hoge druk staande, ontmoetingen leren mensen strategische 

vaardigheden te ontwikkelen. En die heb je bij bridge hard nodig. 

 

Mijn eerste strategische beslissing op het allereerste spel was al fout. Nadat Dirk Jan Vonk 

2♣ had geopend, zwak met de hoge kleuren of iets sterks zaten we snel in 4 . De uitkomst 

van Ronald Hagoort was B waarop zijn partner, Gertjan Dekkers de ♣V bijspeelde. Dat 

leek sterk op een singleton in Oost. Je hebt twee ruitenverliezers en mogelijke verliezers in 

harten en schoppen. Ik begin met ♠A, en dan  ♥V en de snit. Die houdt en met de B steek ik 

over naar de Aas. Nu de overige troeven. Als ♠V in Oost zit ben ik binnen. Als de ♠V in West 

zit ben ik ook binnen als daar de 3 kaart schoppen zit, want dan komt er geen introever in 

Oost. Die combinatie van kansen nemen leek me de strategisch juiste beslissing, dus ik 

sneed en was even later een down. Nu ♥H goed zit is een 3-2 zitsel van troef ook al 

voldoende om het te maken. Dat is 68%. Mijn combinatie komt ergens rond de 75% dacht 

ik... Kostte wel 6 imp. 

Op spel 7 moesten de beslissingen vooral op biedniveau worden genomen: 



 

Na tweemaal pas opende Dirk Jan 1 , ik bood 2 , Dirk Jan 3 en ik 4 . Dirk Jan wist nu dat 

ik ongeveer 10 punten en een 5-4 in ruiten/harten had, vroeg azen, hoorde er een (troef 

heer) en legde aan in 6♥. Het afspelen was geen probleem. Leverde 9 imp op. Dit slam werd 

niet in de C lijn geboden, 3 van de 6 keer in de B en 5 van de 7 keer in de A lijn. Die hebben 

kennelijk toch meer leeuwen gezien..  

 

In spel 13 bieden Theo Fonville en Hans Verveer na een 1  opening van Dirk Jan vlot 4 . 

Start: 8. Na het verlies van A en een kleine  na dreigen er nog twee klaververliezers. 

Het contract is gemaakt als de ruiten en schoppen beide 3-2 verdeeld zitten. Daar speelde 

Theo op, hij trok de troeven en probeerde de ruiten. Dat lukte niet: één down toen ook H 



verkeerd zat.  De kans op zowel de schoppen als de ruiten 3-2 verdeeld is iets minder dan 

50%. Een ruiten troeven is nu wel winnend. Dat deden er maar weinig zodat de schade voor 

hun slechts 2 imp bedroeg.  

 

Twee spellen later: na mijn 1  opening biedt Dirk Jan 3 . Theo legt 3 SA op tafel. Een 

strategische confrontatie! Terugtrekken of aanvallen? Kwetsbaar 4  bieden lijkt niet 

aantrekkelijk, en 3Sa zal toch wel down gaan? Een schoppen stop kan Theo niet hebben.. Ik 

pas, iedereen past. 3Sa hobbelt twee down, maar 4  zit! Gelukkig voor ons is het ook 5  

voor de opps, zodat dit avontuur maar 1 imp kost. 

Spel 18 spelen we tegen Herman Dikkers en Hendrik Jan Te Winkel:  

Ik zit oost en open 1 , Herman doublet, 

Dirk Jan 1 , Hendrik Jan past, ik 2 , 

Herman 3 , pas, 4 , pas, pas, 4 . 

Herman moet nu een strategische 

beslissing nemen: gaat 4  gedoubleerd 

voldoende down of maak ik 5 ? Hij kiest 

voor 5  en gaat 1 down. 11 impen voor 

ons. 

 



 

En dan nog een gemiste kans. Peter Hendriks opent deze westhand met een lousy 10 punter 

1 . DirkJan volgt 2 , Ferdinand Verwijs past en ik maak er nogal grofstoffelijk 4  van. 

Iedereen past. Niks strategisch inzicht. Dertien slagen in een doosje. Gelukkig bood niemand 

slem in de B-lijn dus 0 impen.  

Het verhaal over Harry en zijn strategische interactie komt uit een artikel van Samantha 

Punch et al. , een Engelse topspeelster die probeert analytische tools te ontwikkelen om het 

bridgespel beter te begrijpen. Bob van der Velde schreef hierover in de laatste IMP.  

Boeiende artikelen, maar of je er nou een betere bridger van wordt of niet.. 


