
Bridgevught.nl 

Stichting Bridgepromotie Vught 

 
Spellen   BDV2022 

 
De spellen die zijn gespeeld op de BDV2022 op 27 augustus 2022 te Vught worden in deze 
folder gegeven en van commentaar voorzien. Het zal ongetwijfeld leiden tot discussie met 
partner en nabije tegenspelers, laat het vooral plezierige discussies zijn. 
 
Iedereen zal zijn eigen manier hebben om het biedsysteem te kiezen en de strategie van het 
afspelen. Omdat het spellen zijn die voor het eerst worden aangeboden is er nog geen 
geschiedenis en daarmee ook geen statistiek. Computers zouden die kunnen genereren 
maar dat leek ons minder aantrekkelijk. 
 
Wij hebben de spellen aangeboden aan Jack 6 (het onovertroffen programma van Westra, 
Heemskerk, Kuijf en Vink). De instellingen omvatten de keuze van het biedsysteem  - 
Biedemeijer Rood – en als speelsterkte die van kampioen. Misschien te hoog gegrepen maar 
je wilt toch ergens mee vergelijken. 
 
Het bieden en het afspel verloopt dan automatisch waarbij de zgn par score nog inzicht 
geeft in wat maximaal haalbaar is. De par score wordt berekend met alle kaarten open!!!. 
De par score is vooral interessant om te zien of (niet) uitnemen inderdaad de goede keus 
was. Bedenk ook dat uitzonderlijke verdelingen niet altijd in de biedingen kunnen worden 
gevonden. Veel plezier met het nakaarten. 
 



 
 

Colofon: 
 

 

Productie spellenset Henk Rotman 
Jack’s assistent Henk Bloemen 

Spelverklaringen Henk Bloemen en Henk Rotman 
  

Vormgeving Henk Bloemen 
  
  



3 SA C N/Zpar score

5♠-1 N/Zpar score



6♠ C O/Wpar score

1♠ +2 O/Wpar score



4♠ C N/Zpar score

5♦x -3 N/Zpar score



4♥ C O/Wpar score

3SAx -1 O/Wpar score



4♥ C N/Zpar score

4♥ C O/Wpar score



3♦ +1 Wpar score

1 SA +1 O/Wpar score



3SA C Z en 2SA C Npar score

5♣x-1par score



3♥ C N/Zpar score

4 SA +1 O/Wpar score



3 SA C O/Wpar score

7 SA N/Zpar score



3 SA C N/Zpar score

3♥ C N/Zpar score



3 SA +2 Npar score

3 SA +1par score



6♥ Cpar score

4♣ C N/Zpar score



4♣x -1par score

3 SA +2 N/Zpar score



3 SA +1 W 3 SA -3 Opar score

4♠ C O/Wpar score



3 SA +2 O/Wpar score

4♥ C N/Zpar score



6 SA Cpar score

3 SA +2par score



3SA Cpar score

6♠ O/Wpar score



6♠ C O/Wpar score


