
 

(Spelregels voor het kaartspel “Bostonbridge”) 

 
     Bostonbridge heeft een kleine link met het eigenlijke, standaad BRIDGE. Bij Bostonbridge biedt men ook 

een aantal slagen, namelijk: “het aantal dat men DENKT te kunnen maken.” Bij het standaard Bridge is tevens 

de kleur van  belang, bij Bostonbridge alleen het aantal slagen, bij een vooraf vastgestelde troef.   

Punten spelen bij Bostonbridge geen rol. Bij Bostonbridge wint men een “game” (spel) wanneer men het aantal 

slagen haalt dat men heeft geboden. Haalt men meer of minder slagen, dan is die game verloren. Tot zover het 

simpele doel van het spel. Dus, bereiken wat je geboden hebt, meer niet. 

 

     Nu de speelwijze: Als het spel gespeeld wordt door 3, 4 of 5 personen beginnen we 40 kaarten, namelijk de 

aas (de  hoogste) tot en met de twee.(de  laagste kaart)  Speelt men met 5 personen dan is de laagste kaart de 

twee.  (Twee zwarte twee’s verwijderen.) Speelt men met 4 personen, dan is de laatste kaart de 5.  Speelt men 

met drie personen dan is de laagste kaart de 7. ( Twee zwarte zevens verwijderen.) Bij elk spel begin je dus met 

10 kaarten elk.   

  

    Game 1: De spelers wijzen iemand aan die de kaarten deelt en iemand die de telling bijhoudt. 

Diegene die de punten noteert wordt Tafelchef genoemd.  Nadat de TC heeft gezegd dat welke 

kleur troef is, (1e game) worden de kaarten één voor één gegeven. De volgorde van de troef is : 

klaveren, ruiten, harten, schoppen, geen. Zie spelformulier dat wordt bijgevoegd. De Tafelchef zet 

in de kolom:”Wie komt uit” het cijfer dat correspondeert met de namen van de deelnemers, opdat men telkens 

weet wie het eerst mag bieden en dus ook mag uitkomen. Dus onder elkaar: bv: 1, 2, 3, 4, 1, 2  enz. Nadat de 

kaarten zijn gedeeld brengt, in de 1e game, de persoon links van de TC, speler 1, zijn bod uit. Deze “voorhand” 

meldt hoeveel slagen hij wil maken, gevolgd door de andere spelers.. Een blokje op tafel wordt gebruikt om 

daarmee voor elke game de troef aan te geven. Zodra de Tafelchef van alle spelers het bod heeft genoteerd 

komt degene die het eerst heeft geboden uit.(Voorhand). Hij mag met elke gewenste kaart uitkomen. 

In principe moet men reageren in dezelfde kleur. Men mag alleen een andere kleur spelen of desgewenst introe-

ven wanneer men de gevraagde kleur niet heeft. Introeven hoeft dus niet. Ondertroeven is toegestaan. Als men 

wel troef speelt of ondertroeft zegt men: ”Die heb ik niet”. Degene die “de slag gemaakt heeft”, omdat hij de 

hoogste kaart in de gevraagde kleur had of de hoogste troef speelde, neemt zijn slag op en komt daarna weer 

uit. Nadat de eerste game is gespeeld telt een ieder zijn slagen. Komt dit overeen met het bod dat hij deed, dan 

noteert de Tafelchef vòòr het bod het cijfer één. Drie slagen (bv.) worden dan 13 punten. Heeft men het bod 

niet gehaald, dan wordt van het bod een bal        gemaakt. Is men de enige die juist gescoord heeft dan wordt 

hem, als bonus, 10 punten extra toegekend. De 1 wordt dan een 2. De speler die 4 of meer slagen biedt en deze 

ook maakt, krijgt een bonus van 20 punten en mag dus een 3 voor zijn bod laten noteren.   De speler ont-

vangt een bonus van 10 punten indien hij bij 10 kaarten 0 heeft geboden en gescoord.  Na elke game ontvangen 

de spelers een kaart minder en gaat de rest “op stok”. Bij Model 1 gaan we van tien kaarten per persoon naar 

één kaart en dan weer terug, van één naar tien kaarten.  Zoals dat op het spelformulier wordt aangegeven mag 

men DUBBEL bieden. Dat pleegt men te doen wanneer men zeker meent te weten dat men die game zal halen. 

Als men die DUBBEL haalt krijgt men een bonus van 10 punten. Is betrokkene in dat geval de enige, dan krijgt 

hij weer tien punten als bonus, dus wordt het een 3.  Haalt men het dubbelbod niet, dan wordt niet alleen het 

eigen bod verwijderd, maar ook een getal ergens daarboven in diens lijst.  Men mag  alleen dubbelen als men al 

punten gescoord heeft. Na 20 GAMES heeft men een SET gespeeld en is het spel uit. De Tafelchef telt de pun-

ten op en noteert de eindstand. Dan wordt zichtbaar wie de tafelwinnaar is. 

     Een variatie op dit spel is de zgn. “Wintertelling.” In dat geval noteert men voor een gehaald bod, het cijfer 

dat geboden is. B.v. biedt men één dan krijgt men 11 punten, bij 2 wordt het 22 punten. Bij 3 is het 33 enz. Biedt 

men nul dan krijgt men 20 punten. Biedt en haalt men bij 10 slagen nul dan krijgt men een bonus van 10, dus 

krijgt men 30 punten. Bij dubbelen geldt de oude regeling voor “gewoon” Bostonbridge. Een andere aardige 

variatie is het doorgeven van twee kaarten vanuit de “stok” van 9 tot en met 2 kaarten. 

 

Datum van oprichting van de kaartclub van de Stichting de Welle is 11-12-2009. Op 12 december 2014, na 5 

jaar, werd de aanvankelijke naam van de club gewijzigd in “BostonBridgeClub Soos B.S. te Nijverdal.” 

                Spelleiders > 2018: Joop Bonte (0548-616256) en Bertus Tuller. (0548-614081) 

 

Nijverdal, 28 maart 2021,                    Frits Bentsink,          tel.0548-612923,          fh.bentsink@home.nl 
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Bostonbridge  met 3, 4 of 5 personen 
 

Naam 1 
(Links van tafelchef) 

Naam 2 Naam 3 Naam 4  Naam 5 
 

 

    
Troef     Slagen 

                             Wie 

komt 

uit: 

  

 

 

     1 Klaveren  10 
     2 Ruiten    9 
     3 Harten    8 
      enz      

Schoppen    7 
     

            

Geen    6 
      Klaveren    5 
      Ruiten    4   
      Harten    3  D 
      Schoppen    2  U 
      Geen    1  B 
      Geen    1  B 
      Geen    1  E 
      Geen    1  L 
      Schoppen    2  E 
      Harten    3  N 
      Ruiten    4   
      Klaveren    5 
      Geen    6 
      Schoppen    7 
      Harten    8 
      Ruiten    9 
      Klaveren  10 
         Totaal 

Nijverdal, 9 december 2009. Frits Bentsink,    (fh.bentsink@home.nl) 0548-612923.                

 


