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De Bridge Encyclopedie 

Begin mei vroeg Toine van Hoof mij of ik zijn gloednieuwe Bridge Encyclopedie 
wilde recenseren. Nadat ik hem mij jawoord gaf, ontving ik dit 435 pagina’s 
tellende boek.  

 
Eerlijk gezegd kijk ik in deze eeuw redelijk sceptisch naar papieren 
naslagwerken. Op internet hoef je immers maar een paar toetsen in te drukken 
om de meest recente informatie op je scherm te krijgen. Maar, net als bij 
‘Bridge op een presenteerblaadje’ van Joseph Amiel, groeide tijdens het 
doorbladeren mijn enthousiasme voor deze fysieke ‘kennisbank’.  
 
De aantrekkelijkheid van een encyclopedie wordt in hoge mate bepaald door de 
vindkans van gezochte informatie. Als je zo’n boek vaak tevergeefs openslaat, 
wordt het al snel onvindbaar door de groeiende stoflaag. Om de trefkans te 
meten, nodigde ik mijn lezers uit een onderwerp te roepen. 
 
 
Ik ontving de volgende vier reacties: 

 
In Dedemsvaart is het begrip manke sans in zwang. De opening is dan 2♦ 
en belooft 20-22 punten zonder de voorgeschreven SA-verdeling. Tot nu toe 
kon ik daar nog niets over vinden. Ben benieuwd of dit breder bestaat.  
 
Klaas 

 



Safety play zal er wel instaan. Maar als de uitleg ‘veilige speelwijze’ is, word 
ik daar niet echt wijzer van, want dat is de vertaling en je speelt toch altijd 
zo veilig mogelijk?!  
 
Henk 

 
Ik wil graag weten hoe de butlertelling nu precies in elkaar zit, én hoe ik 
concreet anders zou moeten bieden en spelen. Maar dat zal wel iets te veel 
zijn gevraagd. 
 
Bob  

 
Benieuwd of het begrip misklik in de nieuwe Bridge Encyclopedie staat. 
 
Peter 

 
En wat blijkt? Alleen Klaas moet ik teleurstellen: de Dedemsvaartse manke sans 
heeft de encyclopedie nog niet gehaald.  
 

Wat gaan we doen?  
We gieten vier onderwerpen uit de Bridge Encyclopedie in de vorm van ACC-
vragen! 
 

Je puntentotaal geeft dan aan hoe snel je dit mooi vormgegeven boek moet 

aanschaffen 


