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Handleiding Bridge Sparringpartner  versie 3 

 

Bridgende computers… Het moet niet gekker worden. Maar 
toch zijn ze er. In soorten en maten. Maar er zijn er maar 
weinig gratis en zonder poespas, zoals Bridge Sparringpartner. 
Het ontwikkelen van dit programma heeft jaren gekost en het 
verbeteren er van kan nog jaren duren. Maar het werkt nu fijn. 
Mensen winnen het van de computer in creativiteit. Computers 

winnen het in het tellen en het precies onthouden welke 
kaarten gespeeld zijn. 
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Installatie van het programma. 
 

Op www.bridge-sparringpartner zijn er 3 downloads 
beschikbaar: 

 Deze handleiding 
 SparringPartnerSetup.exe 
 SparringpartnerUpdate.exe 

Opmerking: Dit programma is niet geschikt voor tablet of 
mobieltje. 
Na downloaden komen deze bestanden, standaard, in uw map 

downloads. Dit soort bestanden zijn gevoelig voor infectie met 
kwaadaardige software. Vandaar dat er bij het uitvoeren van 
installatiebestanden die eindigen op .exe altijd een 
waarschuwing komt. Sommige antivirus programma’s 
blokkeren zelfs dergelijke bestanden. Dat is erg ruw omdat het 
dan erg moeilijk wordt om een programma te installeren. Zelfs 
als dat programma 100% schoon is. 
De meest voorkomende melding ziet er zo uit: 

 
 

De achtergrondkleur kan 
ook blauw zijn. 
Klik op “Meer informatie” 
Er verschijnt een 2e knop 
“Toch uitvoeren”. Klik op 
die knop en de installatie 
verloopt verder normaal. 
Zet een vinkje bij 
pictogram op bureaublad 

plaatsen op één van de 
schermpjes. Als die 2e 
knop niet verschijnt, 
moet u de rechterrand 
van dit scherm naar 

rechts verslepen. 
Installeer op dezelfde manier SparringpartnerUpdate.exe. 
 
 
 

 
 

http://www.bridge-sparringpartner/
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Updates. 
 
Zelf vind ik nog steeds foutjes of word geattendeerd op foutjes 
door gebruikers. Met het laatste ben ik erg blij. Als u 
opmerkingen hebt, vermeld dan uw opmerking, maar ook 
serienummer – speltype – spelnummer en zo mogelijk een 
screenshot van de instellingen en systeemkaart. Stuur een 
mailtje naar bridgesparringpartner@gmail.com 
Het regelmatig kijken of er updates zijn heeft echt zin. 
Bij het uitvoeren van de update worden al uw gegevens 

bewaard. 
 
Bureaublad pictogram. 
 
Tijdens de installatie hebt u kunnen aangeven dat er een 
pictogram op uw bureaublad geplaatst wordt. 

 Rechtsklik op dat pictogram 
 Klik op eigenschappen (geheel onderaan) 
 Klik op Ander pictogram 

 Klik op bladeren 
 Klik op C:   
 Dubbelklik op sparringpartner 
 Klik op sparringpartner.ico 
 Klik op Openen 
 Klik op OK 
 Klik op Toepassen 
 (klik in het administratorscherm op Doorgaan)als daar om 

gevraagd wordt 
 Klik op OK 

 
Gebruik van het programma. 
 
U laat de computer een serie van 16 spellen ontwerpen en 
spelen. 
Dan speelt u dezelfde serie. 
Na 16 spellen (of tussendoor) kunt u de eindstand of 
tussenstand bekijken. Na het 16e spel wordt uw score 
opgeslagen en bijgewerkt en kunt u uw niveau bekijken. Dat 

niveau loopt van beginner tot wereldklasse.  
 
 

mailto:bridgesparringpartner@gmail.com
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Gedetailleerd. 
 
Startmenu: 
 

 
Als u het programma start, verschijnt het startmenu. 
Als het de eerste keer is dat u dit ziet zal op de 3e rij niet Jan 
staan, maar “Naamloos”. Dat komt omdat op uw systeemkaart 
uw naam nog ontbreekt. Uw computerpartner in Noord wil 
graag dezelfde conventies gebruiken als u. Dus klik op de knop 
“Systeemkaart” en vul die in. In ieder geval moet er in Zuid 
iets anders staan dan Naamloos. Deze handeling is eenmalig, 
maar op ieder moment kunt u wijzigingen aanbrengen.  
Bij “Instellingen” kunt u het een en ander aan uw persoonlijke 
wensen aanpassen: met open kaarten spelen – snelheid van 

het bieden/spelen – in of uitzoomen . Ook kunt u er voor 
kiezen de leider te zijn als eigenlijk uw partner, Noord, zou 
moeten spelen. In dat geval is de uitkomst rechts van u. 
Als de computer de serie speelt, gaat dat op topsnelheid. Maar 
ook dat kunt u regelen. 
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Nieuwe serie ontwerpen 
 

 
 
Willekeurige verdeling: geen enkele ingreep in het delen. 

1SA opening: 15-17 punten geen renonce of singleton     
   hoogstens één doubleton. Niet 2 ongedekte  
   kleuren. 
2SA opening: 20 – 22 punten zie verder 1SA 
1  in kleur    : 12-19 punten (12 punten?, dan 5+ kaart  
    of 2+ 4-kaarten) 

Sterke 2♥/♠  : 20-22 punten 5+ kaart of 8-9 slagen 

   1e rebid kleur herhalen = 8 slagen 
   1e rebid iets anders = 20-22 + 5kaart 

2♣      23+ punten of sterk 2 kleurenspel  

2 kleuren spel = 2 5+ kaarten 16+ punten 
weinig punten in de 2 overblijvende kleuren. 

20+ punten: Geen andere voorwaarde 

Zwakke 2♥/♠/♦ : 8-11 punten 6+kaart 

Multi Zwakke 2♥/♠:  8-11 punten 6+kaart 

Multi Sterke ♣/♦: 6+ kaart en 8 slagen of  

5+kaart 20-22 punten 
Multi 20-22 punten 4441 of 5440 verdeling. 

       Als 5440 dan 5kaart in een lage kleur 
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Computer speelt hele serie. 
 
Voordat u zelf de spellen gaat spelen moet de computer dat al 
gedaan hebben. Anders is er geen vergelijking mogelijk. 
De computer speelt dat standaard met hoge snelheid. Kijken 
hoe hij speelt is met deze snelheid niet te volgen. En ook niet 
de bedoeling. Bij “Instellingen” kunt u dat trouwens wijzigen. 
Er spelen nu dus 4 computers tegen en met elkaar. Resultaten 
worden bewaard. 
 

U speelt 
 
Klik op  ???? speelt.  ??? is de door u ingevoerde naam op uw 
systeemkaart. Als daar “Naamloos” staat moet u echt eerst op 
uw “systeemkaart” een naam opgeven voor Zuid. 
Vooral de eerste paar spellen van serie 1 moet u gebruiken om 
de instellingen aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur. 
 
 

Zelf spellen ontwerpen 
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Speciaal gedeelte voor bridgedocenten. Als de computer wordt 

aangesloten op een beamer of groot 2e scherm dan kunt u zelf 
ontworpen spellen tonen. Vrij eenvoudig: 

- Ontwerp nieuwe serie (willekeurig gaat het snelst) 
- Klik op “zelf spellen ontwerpen” 
- Klik op spelnummer 1 
- Klik achtereenvolgens op de Noord, Oost, Zuid en 

Westkaarten 
- Klik opnieuw op “zelf spellen ontwerpen” 
- Klik op spelnummer 2 
- Enz  16 is maximum. 

- Computer speelt hele serie 
 
Bovenstaande kunt u thuis doen. 
 
Bij de les zou ìk kiezen voor snelheid langzaam en 
volgende slag bij muisklik. Open kaarten ?  
Terug naar vorige slag(en) is te moeilijk programmeren 
voor mij. Opnieuw bieden en/of spelen kan wèl. 
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Overzicht 
 

 
 
Een tabel die de resultaten toont van de door u gespeelde 
spellen èn de bijbehorende resultaten van de computer 
Groen= u won. Rood= u verloor. Geel = gelijkspel. 

 
Uitslag 
 

 
 

Op ieder moment kunt u de tussenstand (minder dan 16 
gespeelde spellen) of de eindstand (16 spellen) bekijken.  
Twee verschillende scoringsmethoden: 

- MP (Match Points) (parentelling  ook in percentage) 
- IMP (International Match Points)  zoals bij viertallen. 



~ 9 ~ 
 

- Uw niveau 
 

 
Na iedere serie wordt uw score verwerkt in een gemiddeld 
percentage. Het percentage wordt vertaald naar een niveau, 
dat begint met beginner en eindigt met wereldklasse. 
(Gewoon arbitrair, verzonnen door mij zelf). 
Ik heb bij mij zelf een stijgende lijn gezien. Natuurlijk door het 
sparren  
 
Bieden. 
 

 
 
Deze afbeelding is met open kaarten, maar met dichte kaarten 
kan ook (instellingen). Rechts boven een tabel waarin staat wat 
u beloofde met uw bod. Na 3x pas kunt u kiezen: volgende spel 
– opnieuw bieden – spelen. Met opnieuw bieden wordt er niets 

opgeslagen.  
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Spelen. 
 

 
 
Rechtsboven de uitslag, bovenste regel uw resultaat, daar 
onder resultaat van de computer. 
Na de 13e slag de volgende mogelijkheden: 

- Opnieuw spelen (uw behaalde score wordt niet aangepast 
- Nieuw Spel. Doorgeschakeld naar het bieden van het 

volgende spel 
- Opnieuw bieden en spelen (uw behaalde score wordt niet 

aangepast) 
- Stoppen. Is terug naar startscherm 
- Zo bood de computer. In het gele venster, links onder, 

ziet u de bieding van de computer 
- Uw bieding. Links onder staat uw bieding  

- Laat zien enz Het bieden en spelen van de computer 
wordt in slow motion getoond. Volgende slag bij muisklik. 
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Multi Coloured 2♦  
 
Verder “multi” genoemd. 
Gebruikt is hier de Lichtenvoordse variant. Deze multi streeft 
naar een zo goed mogelijk contract. Constructief dus. Het is 
niet de bedoeling om de tegenpartij “uit de bieding te houden”. 
Al zal dat wel eens gebeuren. 
Samen met ACOL is deze conventie zeer effectief. Want in deze 
combinatie zit zowel de sterke 2♥/♠ als de zwakke 2♥/♠. 
Standaard Hoog kent de sterke 2 niet. Daar gaat het dikwijls fout met het 
standaard biedsysteem van de bond.  
22 punten met 6kaart ♥ wordt dan met 1♥ geopend. Pas Pas Pas. 
Manche gemist. Of 18 punten en 5 kaart♥, geopend 1♥. Partner 3kaart ♥ 
en 4 punten (en wil niet weer op zijn kop krijgen) biedt 2♥. 
Openaar naar 4♥ en 1 down. Er zijn paren die “dan maar” sterke handen 

openen met  2♣. Dat is dan niet mancheforcing, maar uitnodigend.  

 
BSC of HOM 

 
Bij een aantal clubs en/of bij drives is het gebruik van de multi niet 
toegestaan. Omdat het om een Bruine Sticker Conventie of om een 
Hoogst Opmerkelijke Methode zou gaan. 
Naar mijn idee is er bij gevorderde bridgers geen enkele reden om de 
multi uit te sluiten. Mits er volledige openheid is naar de tegenstanders. 
Systeemkaart en alerteren. 

Type 1 : 6+kaart ♥  of  ♠ en 8-11 punten. Dit komt overeen met 

“zwakke twee hoog”.  Al zijn er die zwakke 2 bieden met 6-10 en met 11 
op 1-niveau openen. 

U opent STOP  2♦ 

 
Type 2 : 8+slagen in lage kleur of 20-22 punten en sterke 5+ 
kaart in lage kleur. 

U opent STOP  2♦ 

 

Type 3 : 20-22 punten 4441 of 5440 (geen 5 in ♥  of  ♠) 

U opent STOP  2♦ 

Partner alerteert onmiddellijk na uw bod. Uitleg kan kort zijn: 

“mutli coloured   zwakke 2♥  of  ♠ of sterk in lage kleur of 20-

22 punten 4441 of 5440” 
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Type 1(1) 6+kaart ♥ of ♠ 8-11 pt 

 
Openaar       Partner 
 
 

 ► 

  
 
 

.      ▼ 

 

► 

 

Type 1(2)►  

Openaar        Partner 

 

► 

 

 

 ▼  

 ◄  

                                                                                                ▼ 

 

 

 

.►                                                     ► 

               2♦ 

8 – 11 pt      6+ ♥ of ♠ 

vvvvv 

 

 

 

bvbv 

2SA 

13+ punten 2+ ♥ en 2+ ♠ 

 

 

 

 

 

4♦ of 4♥ 

transfer 

4♥ of 4♠ of 4SA 

Eindbod  of op weg naar 

slem 

               2♦ 

8 – 11 pt      6+ ♥ of ♠ 

 

2♠ 

13+ punten 2+  in ♥  en  0 of 1 ♠ 

 

Pas 

Met 6+ in ♠ 

4♦ 

Transfer voor ♥ 

4♥ of 4SA 
Eindbod of op weg naar slem 
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Type 1 (3) 

 

       ► 

 

 

       ◄ 

 

  

 ◄ 

 

 

Type 2 (1) Sterk in ♣ of ♦  8 slagen of 20-22 

5+kaart  

 

 

       ► 

 

       ◄ 

 

          ► 

                      2♦ 

        8 – 11 pt      6+ ♥ of ♠ 

 

2♥` 

afwachten 

Pas 

Als ♥ 6+kaart  

2♦ 

8 slagen of 20-22 ♦ of ♣ 

2SA 

13+ punten 2+ ♥ en 2+ ♠ 

 

3♣ of 3♦ 4SA ? 

Op weg naar slem  

in SA of in ♣ of in ♦ 

2♠ 

Als ♠ 6+ kaart 

 



~ 14 ~ 
 

Type 2 (2)  

 

      ► 

       

 ▼  

              

       ► 

Type 2 (3)  

  

        ► 

 

       ▼ 

         ► 

        ▼ 

 

                                       ▼ 

 

 ► 

 

 

2♦ 

8 slagen of 20-22 ♦ of ♣ 

 

2♠ 

13+ punten 2+ ♥ en  0 of 1 ♠ 

 

3♣ of 3♦ 
 

4SA ? 

Op weg naar slem  
 

2♦ 

8 slagen of 20-22 ♦ of ♣ 

 

2♥ 

Afwachten( zwak) 

3♣ of 3♦ 
 

U stopt 1 kleur 

Biedt die kleur 

3SA of ♣ of ♦ 

Als 4 kleuren gedekt zijn 3SA 

Pas, ♣ of  ♦ 

Gezond verstand 

U stopt 2+ kleuren 

3SA  (eindbod) 
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Type 3 (1) 20-22 4441 of 5440 

Met 5 kaart hoog wordt 2♥ of 2♠ geopend. 

  

► 

 

 

 ◄ 

 

 

► 

 

                                          ▼ 

 

 

   ► 

 ► 

 

 ◄  

 

► 

2♦ 

20 – 22 pt 4441 o5 5440 

2♥ of 2♠ of 

2SA 

2SA 3♣ 

Partner noem je korte kleur 

Kortste kleur of 3SA 

Als ♣ kortste dan 3SA 

SA of Transfer 

Zodat partner (meestal) 

de manche in de fit 

speelt 

SA  of Fit 

bieden 

Pas    

of doorgaan naar slem 
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Het is bijna onmogelijk om dit schema uit het hoofd te leren. 
Als een speler niet de achterliggende gedachte begrijpt is het 
gebruiken van de multi een bron van vergissingen, arbitraal 
optreden en slechte scores. En, en dat is het ergste, ellende 
in het partnership. Vandaar mijn tip, doe rustig aan. Begin 
bijvoorbeeld met type 1. Oefen met uw partner, of samen met 
sparringpartner, totdat u foutloos biedt. Dan naar type 2 enz. 
En vooral, probeer de achterliggende gedachte te begrijpen. 
 

Verschillen in het bieden met ACOL uit  Van Start Tot Finish 
 
Stayman. Antwoord op 2♣ (stayman) 
START TOT FINISH  SPARRINGPARTNER 
2♦ geen 4+kaart hoog 2♦ geen 4+kaart hoog 
2♥: 4+♥, geen 4+♠  2♥:4+♥ en misschien ook 4+♠ 
2♠: 4+♠,geen 4+♥  2♠: 4+♠, geen 4+♥ 
2SA;4+♥ èn 4+♠  2SA:  vrij voor eigen gebruik 
Het grote voordeel van deze mutatie is, dat de SA openaar 
altijd de leider wordt als er een hoge fit is. Bekijk: 

 
♠HVTx    ♠Axxx 
♥ABxx    ♥VTx 
♦Txx     ♦Ax 
♣AV     ♣xxxx 
 
1SA (15-17 evenwichtig)       2♣ (8+pt en minstens 1 4kaart hoog) 
2♥ (4+♥ en misschien ook 4+♠)   3SA (niet ♥, wel ♠ 4kaart 10+ punten) 

4♠ (partner heeft 4kaart ♠ en 10+pt) 

 
Azen vragen. 

Blackwood geniet de voorkeur. Bij instellingen kunt u aangeven 01234 of 
03142. In het laatste geval geeft 5♣ 0 of 3 azen aan. 5♦ 1 of 4  en 5♥  2.   

Als u geen controlebiedingen doet en ook Splinter niet gebruikt zou u 

Gerber kunnen gebruiken 
 

Heren vraqen. 
Uitgeschakeld. Bij blackwood geeft het meer ellende, dan voordeel. 

Altijd probleem of 5SA afzwaaien is of heren vragen. Heren vragen brengt 
gemiddeld zijn geld niet op. Jammer voor die enkele keer dat u het graag 

zou willen gebruiken. Bij Gerber is de kans op vergissingen kleiner: nadat 
partner azen heeft aangegeven is ieder opvolgend bod in ongeboden kleur 

heren vragen. Iedere andere vervolgbieding is afzwaaien.  
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2♣ opening  
Sparringpartner gebruikt een buitengewoon effectieve en eenvoudige 
(mancheforcing) 2♣ opening 
Type 1(1) 

 

  
 
 ► 

 
 

 
 ▼ 

 
                                         ► 

 
Type 1(2) 

 

  
 ► 

 

 
 

 
                                      ▼ 

 ► 

 
Type 2 

 
  ► 

 
 

 
 

 
Einbod   ▼ 

   ► 

 

 ▼ 

 ► 

 

 

2♣ 

23+ punten 

2 in kleur 

Als Aas en Heer in die kleur aanwezig is 

2SA of 3SA 

23 resp 24+punten 

Pas of 3SA of slem 
 

2♣ 

23+ punten 

2♦ 

Afwachten 

2SA of 3SA 

23 resp 24+punten 
 

3SA of slemonderzoek 
 

2♣ 

2 kleurenspel 

2 in kleur 

Als Aas en Heer in die kleur aanwezig zijn 

 

Kleur 

Zo goedkoop mogelijk 
 

SA of eindbod of slem 
 
          Als 2(of 3) SA  ▼ 

 

2e kleur 

Als partner SA biedt 

Eindbod of 

slemonderzoek 
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Open 2♣ met 

- 23+punten en herbied 2SA (23 pt) of 3SA (24+pt) 

Uw partner neemt en houdt het initiatief. Maar u bent niet verplicht 
te passen. 

Bijvoorbeeld: 
U             Partner 
2♣°                2♦¹ 
2SA²             3SA 

4♥³                   Pas 
° we gaan een manche spelen partner 
¹ afwachten 
² precies 23 punten 
³ 4♥ lijkt me beter bijv met 6421 

Open 2♣ met 

- 2 5+kaarten en 16+ punten in de 2 lange kleuren. 
Na partners bod biedt u zo goedkoop mogelijk een kleur. Als er nu al een fit is 
neemt partner het initiatief. Anders biedt partner zo goedkoop mogelijk SA. 
Daarop biedt u uw 2e kleur. Partner heeft een nagenoeg perfect beeld van uw 
kaarten en neemt het initiatief. Als dat de manche in een van uw kleuren is 
past u beheerst. 
Opmerking 1: Er is één uitzondering in het mancheforcing zijn: Opener 
herbiedt 2SA en partner heeft 0 of 1 pt.  Hierop mag partner passen beneden 
manche-niveau. 
Opmerking 2: Zelfs zeer geoefende paren herkennen niet de enorme 
slagenkracht van zo’n verdeling. En bieden dan op 1 niveau. Zelfs een revers 
bod kan partner niet over de drempel helpen. Resultaat te dikwijls deelscore 
geboden, manche gehaald. 
Opmerking 3: De manche is niet altijd 100% gegarandeerd. Maar in het 
overgrote gedeelte van de spellen wel gemaakt. 
U:   Partner: 
♠ AHVB3   ♠ T75 

♥ 97   ♥ 863 

♦ HVBT9   ♦ 32 

♣ 2   ♣ A7643 

Bieding: 
2♣°   2♦¹ 

2♠²   4♠³ 
° op naar een manche partner 
¹ afwachten 
² mooie 5+kaart in ♠ en zeer kort in harten (hoogstens 3 kaart) 
³ fit bekend, succes partner 
Opmerking 4: Uit pure ellende openen sommige paren met een manchebod. 
Kennelijk hebben zij geen wapens om partner tot bieden te dwingen. 
Hoera voor ACOL  

 


