SPEELTIPS BIJ HET TEGENSPELEN
Dag beste mensen allemaal

9.

Kom nooit uit met je kortste kleur
als je troeflengte bezit
meestal krijg je daarna gezeur.

10.

Met de grote slem kom je veilig uit
dus geen aanvallende start
want dat bespaart je veel smart.

11.

Schat je tegenstander goed in
doe je dit niet
dan zie je soms iets niet.

12.

Met de kleine slem
start je aanvallend
dat maakt de kans op slagen
niet zo angstvallend.

13.

In een troefkontract kom je
nooit uit onder de aas
dat lijkt wel te dwaas.

14.

Maar toch zoals jullie weten
bridgen is geen exacte wetenschap
want als dit allemaal niet lukt
proberen we op een andere manier
Telkens weer, keer op keer.

hier ben ik dan alweer zoals weleer
en dit al voor de achtste keer.
Hier dan 14 speeltips bij het afspelen
te gebruiken in onze mooie zaal ,
wel heb ik nog 13 speeltips in petto
maar die breng ik jullie het volgende jaar
want anders wordt het teveel allemaal.
1.

2.

3.

Maak als leider en verdediger
een goed speelplan klaar
dan starten jullie maar al te graag.
Speel steeds in de derde hand
de laagste van een serie
dan gebruiken jullie je verstand.
Ook weet je wel als je uitkomt
dat de derde man
meestal doet wat hij kan

4.

Trek steeds partner's kleur na op tijd
tenzij je zeker weet waarom je dit vermijdt
maar let toch goed op
dat hij hieronder niet lijdt.

5.

Laat de hoogste troef
meestal bij je tegenstander zitten
omdat je wis en zeker weet
dat hij die slag haalt zonder veel te spitten.

6.

Mis je een aantal oneven kaarten in een kleur
dan zitten die meestal rond
dit zul je wel merken
als je kijkt in het rond.

7.

Mis je daarenboven een even aantal kaarten
dan zitten die meestal niet rond
allen twee is een uitzondering
dan leer je het prompt.

8.

Een aftroever aan de korte kant
levert meestal een extra slag op.
aan de lange kant meestal niet
dit is te riskant.

En tenslotte mijn allerbeste
Kerst- en Nieuwjaarswensen
voor alle lieve mensen
dat iedereen nog kan genieten
van vele jaren bridgeplezier
want we moeten toch blij
en dankbaar zijn,
om er telkens weer bij te zijn.

ZOT VAN BRIDGE,
Henri Joosten.

