
De sterkere speler versus de zwakkere 

 
 
 

De sterkere speler beschouwt het 
samenspelen met zijn partner als een 
duet 

De zwakkere beschouwt het 
samenspelen als het werk van twee 
solisten 

De sterkere speler vraagt soms aan 
zwakke spelers om samen te spelen 

De zwakkere speler tracht steeds met 
goede spelers samen te bridgen ... en 
is boos als die weigert 

De sterkere speler is tevreden 
wanneer hij goed gespeeld heeft, wat 
ook de uitslag moge zijn 

De zwakkere speler straalt van 
genoegen wanneer hij een goede 
uitslag behaalt, hoe slecht hij ook 
gespeeld heeft 

De sterkere speler heeft respect voor 
zeer goede spelers en tracht van hen 
iets bij te leren. 

De zwakkere speler wantrouwt zeer 
goede spelers en tracht hun zwakke 
punten te vinden 

De sterkere speler treft beslissingen De zwakkere speler geeft kritiek op 
de beslissingen, die hij aan zijn maat 
opgedrongen heeft om te nemen 

Wanneer de sterkere speler iets 
verkeerd doet, dan zegt hij: “ik heb 
een fout gemaakt”. 

Als de zwakkere speler iets verkeerd 
doet, dan zegt hij: “je hebt me 
misleid” 

De betere speler tracht om vooral 
tegen veel betere bridgers te kaarten, 
wetende dat dit de beste weg is om 
zelf beter te worden 

De zwakkere verkiest om vooral 
tegen de zwakste spelers, die hij kan 
vinden, te bridgen, denkende dat dit 
de beste weg is om te winnen 

De betere speler maakt in een slechte 
situatie er met zwakke kaarten het 
beste van 

De zwakkere speler maakt met goede 
kaarten er het slechtste van 

De betere speler weet dat bridge 
slechts een spel is 

De zwakkere speler gelooft dat bridge 
vóór alles komt 

De betere speler vertrouwt zijn 
partner in moeilijke situaties 

De zwakkere, wetende hoe 
onbetrouwbaar hij is, zal eerder zijn 
tegenstanders vertrouwen 

De betere speler gebruikt de 
Blackwood-conventie om uit een 
slem-contract te blijven wanneer hij 
azen tekort heeft 

De zwakkere speler gebruikt de 
Blackwood-conventie als een 
magische springplank naar een slem-
contract 

De betere speler verdeelt één groot 
probleem in kleine delen, zodat hij die 
beter te lijf kan gaan 

De zwakkere speler brengt al zijn 
kleine problemen samen tot één groot 
onoplosbaar probleem 

 

 
 


