
Uitleg Koffertjesbridge Denksportcentrum de Lombard 

Leuk dat je mee wilt doen met koffertjesbridge! 

 

Een paar verzoeken vooraf ieders plezier: 

• Graag de spellen op een droge plaats bewaren, dus niet in de auto of in de schuur. Door vochtigheid worden 

ze dikker en dan gaat de dupliceermachine haperen. 

• Ga zorgvuldig met de kaarten om, vermijd svp vette vingers etc. Ook graag de kaarten goed terugsteken voor 

de volgende gebruikers. 

 

Hoe werkt het? 

• Je speelt de spellen thuis met vrienden of bekenden en noteert de scores op een blaadje en op een 

internetformulier. Het internetformulier vind je hier: www.denksportcentrumdelombard.nl/koffer 

• Het is een parentoernooi. Zodra de spellen minstens 10 keer zijn gespeeld wordt de uitslag berekend. Per 

koffer zijn er voor de winnaars flessen wijn beschikbaar. 

 

Bereken na elke vier spellen de parenscore 

Zodra je vier spellen hebt gespeeld pak je de frequentiestaten erbij (zie onder een voorbeeld van spel 15).  

 
• Staat jouw uitslag erbij? Noteer dan de parenscore van NZ en OW op je uitslagbriefje. Rond af op een geheel 

getal. 

Voorbeeld: stel je haalt op spel 15  als Oost 4 Sch + 1. Je noteert nu voor NZ 17%  en voor OW 83%. 

Op het internetformulier vul je alleen de NZ score in zonder percentageteken, dus in dit geval 17. 

• Staat jouw uitslag er niet bij? Middel dan de score van de twee dichtbij liggende scores (‘t mag ongeveer). 

Voorbeeld 1: O/W haalt 3SCH +1, dat is -170 voor NZ.  De NZ score zit tussen 55,5% en 66,6% in. Je noteert 

61% - 39% op je uitslagbriefje. Op het internetformulier noteer je de NZ score: 61. 

Voorbeeld2 : Heeft O/W als enige 2 overslagen gehaald in 4 SCH? Dan wordt het 0% voor NZ.  

• Aan het eind van de wedstrijd tel je alle percentagescores van NZ op en deel je die door 24 (aantal spellen), 

idem voor OW. De NZ-score en OW-score tellen samen op tot 100% als je alles goed hebt genoteerd. Wie de 

hoogste parenscore behaalt heeft gewonnen. Door deze scores aan het eind van wedstrijd op te tellen heb 

je op de dag zelf alvast een uitslag ten opzichte van de gespeelde wedstrijd. 

 

Spelverdelingen 

Bij het koffertje zijn ook de spelverdelingen bijgevoegd. Deze kun je ook gebruiken om achteraf spellen te 

analyseren. Zie bijvoorbeeld onderstaand spel 2. Linksboven zie je welk hoogste contract per speelsoort Noord en 

Zuid kunnen maken (N =sans, S/H/D/C staat voor schoppen (spades), harten 

(heart), ruiten (diamond) en klaveren (clubs). In de Noord- en Zuidhand zijn 

zowel 6 klaveren als 6 ruiten te halen, zelfs bij optimale verdediging.   

Linksonder zie je dat Oost en West alleen het contract 1 Harten kunnen 

maken. 

Rechtsonder zie je het optimale resultaat voor Oost West als beide paren het 

maximaal goed doen: Oost/West moet met 6H uitnemen. Gedoubleerd kost 

dat 1100, maar dat is minder dan de 1370 als Noord/Zuid 6 klaver of 6 ruiten 

haalt.   

http://www.denksportcentrumdelombard.nl/koffer

