DEFENSIVE BRIDGE PLAY --- Edwin B. KANTAR ( ISBN 978-0879802875)
Voor wie ? Vanaf beginnerscursus + 1 jaar praktijk – maar ook voor gevorderden.
In deze veel voorkomende materie van tegenspelen kunnen we best één van de grootste
leermeester ter hand nemen die er zijn : Edwin KANTAR.
We laten hem zelf aan het woord: “Er worden meer punten weggegooid in tegenspel dan in bieden
en leider zijn te samen.” De meeste spelers beseffen zelfs niet hoeveel slagen er verloren gaan door
foutief signaleren en afgooien. Ook ongelukkige uitkomsten én niet weten welke distributie de leider
heeft, behoren tot de veel gemaakte, dure fouten.
Mijn ervaring is dan ook dat een goede tegenspeler altijd een topspeler is/wordt. En nog
belangrijker: een begeerlijke partner. Toch stellen we vast dat er een veelvoud aan boeken bestaat
over bieden en spelen als leider in vergelijking met de boeken over verdedigen, terwijl we 50% van
de tijd zitten tegen te spelen en maar 25% leider zijn.
Wat behandelt KANTAR in dit boek (528 blz.) ?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Uitkomsten tegen troef- en zonder troef contracten
Uitkomstdubbels (én wanneer niet!)
Signaleren tegen troef- en zonder troef contracten
Afgooien
Partners distributie ontdekken
De leiders distributie- en honneurpunten ontdekken
Herkennen van het soort dummy dat op tafel komt en het tegenspel hieraan aanpassen
Extra slagen in troefcontracten ontwikkelen
Kaartcombinaties die je in de vingers zou moeten hebben

Ik geef dit boek een heel hoge bruikbaarheidsscore voor iedereen die vooruit wil in bridge. Het is
extra meegenomen dat het boek zeer overzichtelijk en goed gestructureerd is en dat een topper als
KANTAR bovendien een goede lesgever is.
Laat ik afsluiten met dit: ik ben al een hele lid van de Facebook groep “Beetje bridge!”(een
aanrader!). Ook daar worden regelmatig discussies gevoerd over uitkomen, switchen,
tegenspeelpatronen ... In deze groep zitten toppers en subtoppers van heel Nederland en ook enkele
Belgen.
Joost Callens

