Welkom bij Les 2

Programma van vandaag:






Opgaven
Vorige keer
Slagen maken
Vorken en snijden
Bieden Veiling bij opbod
De opening.

Huiswerk bij Les 1.
Met hoeveel kaarten speel je bridge?
Hoeveel personen heb je minstens nodig om een spelletje bridge te kunnen spelen?
Hoeveel slagen kun je samen met je maat maximaal halen?
Als ik ga bieden waardeer ik mijn kaarten. Hoeveel punten telt een Aas?
Hoeveel punten tellen de ruiten samen?
Wat is een honneur?
Welke kaart is de hoogste Schoppen?
Wanneer mag ik introeven?
Wat betekent Sans Atout?
Hoeveel punten telt een compleet spel?

Als je een contract op het laagste niveau biedt dien je minstens 7 slagen te halen,
haal je er maar 6 dan ben je “down”. Bijvoorbeeld je hebt 1 Klaver geboden, dan
moet je 6 + 1 (het gebodene) maken is dus 7 slagen. Stel je hebt 2 Harten geboden
dan moet je 6 + 2 (het gebodene) maken is dus 8 slagen.
Punten tellen om te bieden:
 Als je veel prentjes (honneurs) hebt kun je veel slagen halen.
 Hoe kan ik dan aan mijn maat vertellen hoeveel waarde ik aan prentjes heb??
Stel ik geef:
 een AAS 4 punten
 een HEER 3 punten
 een VROUW 2 punten
 een BOER 1 punt
dan zitten er in schoppen 10 punten, in harten 10 punten, in ruiten 10 punten en in klaver 10 punten, samen dus
40 punten.
4 punten

3 punten 2 punten

1 punt

Let op: Om 7 slagen te hebben moet ik dus de helft of iets meer van de punten (of prentjes) hebben.

Tel de punten:

Hoeveel punten tellen we hier?

Hoeveel punten tellen we hier?
Zijn dit goeie kaarten??

Het spel Bridge valt uiteen in twee componenten:
1)
2)

Bieden
Afspelen

Het afspelen hebben we vorige week al geoefend:

Dat kennen jullie al!!!!!
We voegen vandaag een klein beetje techniek aan het afspelen toe.
Zie Widop

Het spel Bridge valt uiteen in twee componenten:
1)
2)

Bieden
Afspelen

Voor het bieden hebben we vorige week al iets geleerd, namenlijk hoe je aan
elkaar kunt vertellen hoe sterk je kaart is.
Hoe was het ook al weer????

