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Van de redactie 
 
Vic Torremollinos blijkt uit 
reacties van betrokkenen een 

schrijverscollectief te zijn geweest. Dat wisten we 
niet. Achter het pseudoniem verschool zich niet 
alleen Peter van der Linden maar ook Toine van 
Hoof. Diste de een grappige spellen op, de ander 
schreef er een artikel over en een Star Magazine 
later ging het andersom. Paste ook mooi in de 
kookclub: vandaag schil ik de aardappelen, 
volgende week doe jij dat en braad ik de 
kipfileetjes. 
Kaboal om Karel moet daarom alsnog worden 
gelezen als een product van zowel een 
getormenteerd als een gemankeerd genie. 
Met die verwarring kan de redactie nog wel leven. 
De opgaaf die we ons hadden gesteld was echter, 
dat het blad ook in de regionen van de D en de C 
gelezen zou worden. Wat blijkt: de enkeling die er 
een blik op wierp zag met letters en diagrammen 
volgestouwde bladzijden en las niet verder. Een 
reactie vanuit de C trof mij als een granaat. “Er 
staan allemaal bridgespelletjes in.” Wat anders, 
badkamers? Rashonden?  
Ik wierp nog tegen dat dat nou juist de bedoeling 
was en we zeker niet van plan waren van ons blad 
een Libelle te maken.  
Hoe zit dat nou. In de C en de D wordt het lezen 
van een paar pagina’s tekst, vergezeld van wat 
diagrammen, kennelijk beleefd als arbeid . 
Hoe komen we hier uit? Graag uw reactie (zoals u 
ziet hebben we de B-groep angstvallig verzwegen). 
U mag ook als collectief reageren, maar dat is wel 
helemaal uit de mode inmiddels. 
We zijn overigens ook geïnteresseerd in de 
meningen van andere lezers. Daarom is er een 
losbladig enqueteformuliertje in het blad gestoken, 
dat wij graag binnenkort weer van u mogen  

 
terugzien (mee te nemen op de clubavond, te 
overhandigen aan een van de redactieleden). 
In dit nummer geen vruchten van een 
schrijverscollectief, of je zou Starfighters als iets  
dergelijks moeten zien. Wel wederom bijdragen 
van het schrijfkanon Jules van Ogtrop en van 
Artisjokken, terug van vakantie in Zuid-Frankrijk.  
 
Het nummer staat vooral in het teken van het EK in 
Salsomaggiore. Ed Franken, captain van het 
Nederlandse vrouwenteam, tracteert ons op een 
uitgebreid verslag (met dank aan IMP); Jan Meijer 
doet hetzelfde over de verrichtingen van onze 
oudjes daar.  
Een belangrijk evenement is ook ons jaarlijkse Star 
Grand Café Tour; Peter Bosman pikte er een 
spelletje uit dat na afloop voor verel discussie 
zorgde. 
We maken in dit nummer ook een begin met een 
serie artikelen over het bieden. Als eerste deel I van 
een beschouwing over de Law, die u van dienst kan 
zijn als u weer eens moet kiezen tussen doubleren 
of zelf doorbieden wanneer de tegenpartij er tussen 
komt. In het volgende nummer deel II en een artikel 
over de Wereldconventie, waarvan IMP en Bridge 
een verschillende versie hebben uitgebracht. 
De vele foto’s in dit nummer, geschoten door onder 
anderen Agnes Wesseling, getuigen van het succes 
van de digitale fotografie en lijken de getekende 
bijdragen te gaan verdringen. Dat is echter niet de 
bedoeling. Wij wachten op de komst van een echte 
illustrator/vormgever die het blad helpt zijn speelse 
uiterlijk te blijven bezorgen, hoe welkom digitale 
foto’s ook mogen blijven. 
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OUWE KOEK 
Jules van Ogtrop 

 
Op aandringen van de redactie ben ik nog eens 
gedoken in stokoude edities van het maandblad 
"The Bridge World", in 1929 opgericht en 
sindsdien gedomineerd door Ely Culbertson. Het is 
opmerkelijk hoe het bieden zeventig jaar geleden 
gehinderd werd door het principe, dat een bod 
zonder sprong non forcing was. Bovendien had 
Culbertson een hekel aan sans atout met als 
consequentie, dat hij met zijn partner Lightner - op 
dat moment misschien wel de sterkste speler ter 
wereld – zo nu en dan onnodig de mist inging. 

 
 
W N O Z 
- - - 1?  
pas 3? pas 3? 
pas 4?  pas 4SA 
pas 5?  a.p.  
 
Dit contract ging één down, terwijl 3 SA 
gemakkelijk haalbaar was. 
 
Ook in het volgende geval kwamen de experts er 
niet uit. 
 
♠ AB82 ♠ H43 
♥ HV ♥ A432 
♦ 32 ♦ AHB94 
♣ AHB54   

N

O

Z

W

 ♣ 3 
Von Zedtwitz  Culbertson 
1♣   2♦ 
2♠   2SA 
3SA   4♠ 
4SA   5♦ 
5♠   6♠ 

Dit contract ging twee down, omdat de schoppen 
afgrijselijk slecht zaten. Door optimale verdeling 
van de ruiten zou 6♦. gemaakt zijn. In het 
commentaar repte niemand over 6SA, dat ook een 
kans heeft, als één van beide kleuren zich maar 
gedraagt. Die Von Zedtwitz was overigens een 
merkwaardige vogel. Als  telg van schatrijke 
Zwitserse ouders belandde hij in de school van 
Culbertson en besteedde hij zijn leven aan bridge en 
liefdadigheid. Toen iemand met veel bombarie een 
hand had gecomponeerd, waarmee met gezamenlijk 
7 punten 3 SA onverliesbaar was, wist hij dat 
onmiddellijk te verbeteren met het volgende 
verzinsel. 
 
  ♠ 2   
  ♥ -   
  ♦ AV10   
  ♣ 1098765432   
♠ A ♠ HVB43 
♥ - ♥ AHVB109 
♦ HB98765432 ♦ - 
♣ AH   

N

O

Z

W

 ♣ VB 
  ♠ 1098765   
  ♥ 8765432   
  ♦ -   
  ♣ -   
 
3 SA in de zuidhand wordt altijd gemaakt.  
 
Terug naar de realiteit. De angst, dat er voortijdig 
door de partner zou worden gepast, gaf het bieden 
in die tijd een "happy go (un)lucky" karakter. Het 
meest absurde voorval is wel het volgende. 
 
♠ AH42 ♠ B3 
♥ HV7 ♥ 9 
♦ AH ♦ V76 
♣ AVB6   

N

O

Z

W

 ♣ H1097532 
 
Culbertson  Mrs Culbertson 
2♠   3♣ 
7♣   pas 
Na een hartenuitkomst voor ♥A ging dit contract 
één down. Ik vermoed dat de echtelieden nog lang 
overhoop hebben gelegen over de schuldvraag*. 
Overigens, ruil ♥9 in voor ♦2 en de gehele 
bridgewereld zou in katzwijm hebben gelegen over 
zoveel genialiteit.  

Z/Niemand Culbertson   
  ♠ H2   
  ♥ A10   
  ♦ AV1092   
  ♣ 10432   
♠ 987 ♠ A1043 
♥ V985 ♥ 62 
♦ 76 ♦ H843 
♣ B987   

N

O

Z

W

 ♣ V65 
  Lightner   
  ♠ VB65   
  ♥ HB743   
  ♦ B5   
  ♣ AH   
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Psychische biedingen vormden in die tijd een vast 
onderdeel van het repertoire en iedereen, met name 
de partner, hield er rekening mee. Het volgende 
voorbeeld is kenschetsend. Tegenstanders waren 
Gottlieb en Langdon, eveneens behorend tot de 
absolute wereldtop. 
 
Z/Allen Culbertson   
  ♠ 87   
  ♥ AH1032   
  ♦ 32   
  ♣ 8765   
Gottlieb   Langdon 
♠ B ♠ AH32 
♥ B876 ♥ V94 
♦ 107 ♦ HB54 
♣ AHV932   

N

O

Z

W

 ♣ B4 
  Lightner   
  ♠ V109654   
  ♥ 5   
  ♦ AV986   
  ♣ 10   
 
W N O Z 
- - - pas 
pas 1♥ 1♠ dbl 
2SA pas 3SA allen pas 
 
Gottlieb zou kansloos geweest zijn als Culbertson 
met schoppen zou zijn uitgekomen. Het werd echter 
een kleine harten en de negende slag was geboren. 
Hoe zelfs belangrijke wedstrijden, zoals de 
Amerikanen tegen de Engelsen om het officieuze 
wereldkampioenschap, werden gespeeld in een 
huiskamersfeer, moge blijken uit het volgende 
verslag uit 1930, dat ik letterlijk citeer. 
 
Zie spel bovenaan de volgende kolom 
 
"Capt. Hogg led ♥2, dummy played ♥Q. Mr. 
Morris won with ♥A. He now lead ♣A and 
followed with a low spade. The play is quite correct 
but Mr. Morris made a serious psychological 
blunder. He made each play with an extraordinary 
rapidity which is not customary to him. After his 
play he visibly relaxed. All that gave food for 
thought to Mr. Culbertson, who thereupon 
proceeded to make an unheard of double finesse in 
diamonds against H104 with nine trumps!!  
When Mr. Morris complimented Mr. Culbertson on 
his brilliant play Mr. Culbertson cryptically 
answered: "You helped me a little". 
 
 

N/Niemand Mr. Culbertson   
  ♠ V42   
  ♥ 1095   
  ♦ AV93   
  ♣ HV3   
Morris   Hogg 
♠ 1087653 ♠ B9 
♥ A ♥ B642 
♦ H104 ♦ 2 
♣ A75   

N

O

Z

W

 ♣ B98642 
  Mrs. Culbertson   
  ♠ AH   
  ♥ HV873   
  ♦ B8765   
  ♣ 10   

 
W N O Z 
 1♦ pas 2♥ 
pas 2SA pas 3♦ 
pas 3SA pas 5♦ 
Allen pas    
 
Hij zal wel niet bedoeld hebben dat hij de kaarten 
kon zien. Overigens blijkt hieruit hoe men strooide 
met het begrip "briljant".  
Een doorn in het oog voor de Culbertsons was het 
echtpaar Sims, dat lange tijd de superioriteit van het 
Culbertson-systeem aanvocht. Dat moest natuurlijk 
tegen een hoge inzet worden uitgevochten. De 
confrontatie werd ten slotte door de Culbertsons 
gewonnen, maar dat ging lang niet altijd van een 
leien dakje, getuige onder meer het volgende spel. 
 
Z/Niemand Mrs. Culbertson   
  ♠ 654   
  ♥ A109   
  ♦ AB53   
  ♣ AV8   
Sims   Mrs.Sims 
♠ H93 ♠ 10 
♥ B83 ♥ V76 
♦ V9 ♦ H10876 
♣ B10964   

N

O

Z

W

 ♣ H752 
  Culbertson   
  ♠ AVB872   
  ♥ H542   
  ♦ 42   
  ♣ 3   
 
Culbertson  Mrs. Culbertson 
3♠  3SA 
4♠  Allen pas 
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Ook nu weer weigert Culbertson het onverliesbare 
contract van 3SA te laten spelen, terwijl hij ook niet 
een hartencontract probeert. Sims kwam 
geraffineerd uit met ♦V. Culbertson neemt met ♦A 
en speelt troef naar ♠A en ♠B terug. Sims pakt met 
♠H en speelt ♦9, overgenomen met ♦10. Op ♦H 
promoveert zijn ♠9. Natuurlijk had Culbertson het 
contract kunnen maken, als hij de ♦V in de eerste 
slag had gedoken, maar dat was kennelijk te lastig. 
Dat men elkaars bloed wel kon drinken, nu het niet 
alleen om geld, maar vooral om reputaties ging, 
moge blijken uit het volgende door mij ingekorte 
ooggetuige verslag anno 1935. "Culbertson kwam 
zoals gewoonlijk veel te laat, betaalde de daarvoor 
bedongen boete van 25 dollar en bestelde een bord 
spaghetti, die hij smakelijk ging opeten. Aan de 
talrijke toeschouwers vertrouwde hij toe, dat zijn 
volgende boek zou gaan over het eten van 
spaghetti. Dit oponthoud viel in het niet vergeleken 
met de tijdsduur van het volgende spel. 
 
W/Allen Mrs. Culbertson   
  ♠ VB7   
  ♥ B543   
  ♦ 9   
  ♣ AH1052   
Sims   Mrs. Sims 
♠ A ♠ 109643 
♥ 10862 ♥ 7 
♦ HVB86 ♦ 7532 
♣ B97   

N

O

Z

W

 ♣ V63 
  Culbertson   
  ♠ H852   
  ♥ AHV9   
  ♦ A104   
  ♣ 84   
Culbertson opende in de vierde hand met 1♥, Mrs. 
C antwoordde met 2♣ en C. bood 2♠. Hierop nam 
zijn vrouw een lange denkpauze, die C. de 
gelegenheid gaf om Descartes te citeren met: 

"Cogito ergo sum" (Ik denk na, dus ik ben), dit tot 
woede van Sims, die geen klassieke opvoeding had 
genoten en C. er van verdacht zijn vrouw een hint 
te geven. Ten slotte bood Mrs.C. 5♥, waarop 
iedereen paste. Sims kwam uit met de ♦H voor de 
♦A van C.. Deze speelde ♥A en H en vervolgde 
met schoppen. Sims, aan slag met ♠A, trok ♦V na, 
getroefd op tafel, waarna C. eindeloos in trance 
ging. Toen Mrs. Sims uiting gaf aan haar ongeduld, 
klaagde C., dat zijn gedachtegang was onderbroken 
en dat hij weer van voren af aan moest beginnen.  
Mrs. Sims ging toen maar een eindje omlopen, 
maar werd na een kwartier weer binnengeroepen. 
"Waarover zat U nou te piekeren?", vroeg ze. "Of 
ik één of twee down zal gaan", was het antwoord. 
C. speelde ♠V, die Sims troefde. ♦B werd getroefd 
met ♥B. Door het introeven van de derde klaveren 
kon C. in zijn eigen hand komen om de laatste troef 
te trekken, waarna de dummy hoog was. Sims 
ontdekte onmiddellijk, dat C. down was gegaan als 
hij ♠V niet had getroefd, maar een klaveren had 
weggegooid. Toen brak de hel los, maar de arbiter 
was niet te vermurwen en het resultaat werd 
gehandhaafd. Na deze wedstrijd bleef de 
suprematie van Culbertson in de publieke opinie 
overeind. Zijn faam kreeg pas een knauw, toen de 
Amerikanen in 1937 door de Oostenrijkers met hun 
Weense systeem werden verslagen, maar dat is een 
ander verhaal.  
 
 
*aan azenvragen deden de Culbertson’s niet? Of 
was dat nog voor Gerber en Blackwood? (red.) 
 
 
© Star Magazine 2002 
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De   "Law" deel I 

Koeno Brouwer 
 
Heeft U al kennis gemaakt met de "law" en past u 
deze al veelvuldig toe? Zo niet dan wordt het hoog 
tijd, want het is een geweldig hulpmiddel.  
Larry Cohen - een vermaard bridger (ex-
wereldkampioen o.a.) en getuige zijn bridgeboeken 
één van de beste bridgeleraren - heeft de Law 
uitgewerkt tot een eenvoudig en goed werkend 
hulpmiddel bij het competitieve bieden. De 
eigenlijke uitvinder was Jean René Vernes. Larry 
Cohen heeft deze wet verbeterd en gepubliceerd op 
een wijze dat hij uitstekend toegepast kan worden 
door iedere bridgespeler. Toch is er, ook van 
bekende spelers, regelmatig kritiek op de "Law", 
maar laat u niet van de wijs brengen. De Law is en 
blijft bij goede toepassing een prachtig hulpmiddel. 
Wij zullen u proberen te overtuigen.  
In eenvoudige vorm toegepast, blijkt de Law al een 
prima instrument om te bepalen tot welk niveau je 
moet bieden of doubleren en op welk niveau je de 
tegenstanders niet moet laten spelen om een slechte 
score te vermijden. Voor een nauwkeurige 
toepassing van de Law zijn er correcties op het 
aantal slagen die verband houden met lange 
kleuren, dubbele fits, tussenkaarten en lage 
honneurs in vijandelijke kleuren. Maar daarover 
later. 
 
In dit eerste artikel zal met behulp van enkele 
voorbeelden van spellen die in de praktijk veel 
voorkomen de Law geïllustreerd worden, waarbij 
correcties nog niet aan de orde zullen zijn. In een 
volgend artikel zullen de positieve en negatieve 
correcties in een aantal voorbeelden aan de orde 
komen. Mijn veronderstelling is dat u na 
zorgvuldige bestudering van de twee geplande 
Law-artikelen een fan van de "Law" bent 
geworden, zo niet dan kunt u bij mij uw beklag 
doen. 
 
Het totale aantal slagen is ongeveer gelijk aan 
het totale aantal troeven.  
 
Het totale aantal slagen is de som van het aantal 
slagen dat de twee tegen elkaar bridgende paren 
kunnen behalen als ze in hun gezamenlijk langste 
kleur spelen. Het totale aantal troeven is de som van 
het aantal troeven van beide paren als ze in hun 
langste kleur spelen. Verondersteld wordt daarbij 
dat het af- en tegenspel optimaal is. 
 

Enkele voorbeelden:  
Spel 8 uit de eerste zomerdrive 2002 op Star: 
 
N / OW ♠ 8   
  ♥ 107   
  ♦ 1097653   
  ♣ AV84   
♠ 108754 ♠ A63 
♥ B ♥ AHV853 
♦ A2 ♦ B4 
♣ H10752   

N

O

Z

W

 ♣ B9 
  ♠ HVB2   
  ♥ 9842   
  ♦ HV8   
  ♣ 63   
 
Een mogelijk biedverloop - zo verging het bij ons 
aan tafel - is: 
 
W N O Z 
 pas 1♥ 1♠ 
pas 2♦ 2♥ 3♦ 
Allen pas    
 
De beste fit voor NZ is ruiten en voor OW 
schoppen respectievelijk een 9 kaart fit en een 8-
kaart fit. OW zijn overigens door het tussenbod van 
zuid niet aan hun beste fit toegekomen. Het totale 
aantal gecombineerde troeven van NZ en OW 
tezamen is 9+8= 17. Volgens de Law zouden er 
totaal ongeveer 17 slagen te halen moeten zijn.  
Bij optimaal tegen- en afspel verliezen NZ in een 
ruitencontract: 1 schoppenslag, 2 hartenslagen en 
één ruitenslag. 3♦ wordt met 9 slagen dus precies 
gemaakt. OW verliezen in een schoppencontract: 3 
schoppenslagen en twee klaverslagen. OW maken 
dus 8 slagen. Totaal aantal slagen is precies 17. 
 
Opvallend in bovenstaand voorbeeld is dat het 
aantal slagen dat afzonderlijk door beide paren 
gemaakt kan worden precies gelijk is aan het aantal 
troeven van ieder paar afzonderlijk. Dat gaat lang 
niet altijd op. Bij deelscorespellen zal de afwijking 
niet groot zijn. Daarom is het aan te raden zo nodig 
te bieden tot het niveau van het totale aantal troeven 
dat men als paar bezit, omdat dat in de meeste 
gevallen een lucratieve score zal geven. Wel gelden 
onderstaande regels die rechtsreeks uit de Law 
volgen: 



 6 

1. Probeer in competitieve situaties naar een 
niveau te streven dat gelijk is aan het totale 
gezamenlijke aantal (per paar) troeven! 

2. Probeer te verhinderen dat de tegenp artij op 
het bij 1. aangegeven niveau speelt. 

 
Illustratief is een spel dat mister "Law" himself in 
zijn boek "Following the Law" als voorbeeld 
opvoert. 
 
Paren, allen kwetsbaar, u bent zuid en u heeft: 
♠H87  ♥B53  ♦H72  ♣V965 
De bieding ontwikkelt zich als volgt: 
 
W N= partner O Z= u 
1♥ 1♠ 2♥ 2♠ 
3♥ pas pas ?? 
 
Welk bod zou u moeten doen als u biedt volgens de 
Law? Partner heeft een 5-kaart schoppen, want met 
een 6-kaart zou hij wel 3♠ hebben geboden. De 
tegenpartij heeft vermoedelijk acht harten, want 
met negen harten samen zou partner een singleton 
gehad hebben en wellicht ook 3♠ hebben geboden.  
 
De kans bestaat dat de tegenpartij met acht troeven 
al één niveau te hoog zit. Indien er 8+8=16 slagen 
gecombineerd aanwezig zijn en uzelf 8 slagen in 
een schoppen contract zou kunnen halen, zou dat 
betekenen dat OW één down kunnen gaan in een 
hartencontract. Indien u slechts 7 slagen zou 
kunnen behalen, zou de Law impliceren dat de 
tegenpartij 9 slagen zou maken. Helaas kent u de 
sterkte van uw partner niet precies - een volgbod 
heeft een behoorlijke spreiding - en u besluit 
derhalve niet te doubleren. Hoewel u beseft dat de 
tegenpartij de Law perfect heeft toegepast - 
doorgeboden tot het niveau van het aantal troeven 
(8 of 9) en u niet laten spelen op het gewenste 
niveau van 2♠ - zult u wellicht passen en lijdzaam 
toezien hoe de  tegenpartij vermoedelijk een goede 
parenscore zal gaan noteren. De agressievelingen 
onder u zullen zich misschien laten verleiden tot 3♠ 
en zoals zal blijken naderhand een slechte score 
noteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gehele spel ziet er als volgt uit: 
 
W/ Allen Partner   
Paren ♠ VB1042   
  ♥ 84   
  ♦ A643   
  ♣ A4   
Tegenstander   Tegenstander 
♠ A3 ♠ 965 
♥ AV1097 ♥ H62 
♦ V98 ♦ B105 
♣ B32   

N

O

Z

W

 ♣ H1087 
  U   
  ♠ H87   
  ♥ B53   
  ♦ H72   
  ♣ V965   
 
Beide paren kunnen vrij eenvoudig acht slagen 
maken in een harten resp. schoppencontract. OW 
hebben het perfect gedaan. In viertallen of Butler 
zouden OW vermoedelijk gepast hebben op 2♠, 
maar in paren betekent dit een redelijke score. U 
ziet dat de Law in dit geval OW op het juiste spoor 
gebracht hebben.  
 
 

 
 
Larry Cohen 
 
 
Nog een voorbeeld, zoals in de praktijk vaak 
voorkomt. U keek misschien onlangs op STEP 
bridge en zapte langs verschillende tafels op zoek 
naar bekenden. Ja hoor een speler van Star en een 
Law-spel.  
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O / Niemand Star-speler   
Paren ♠ VB7   
  ♥ 932   
  ♦ B95   
  ♣ AB107   
Tegenstander 1   Tegenstander 2 
♠ 42 ♠ 1083 
♥ 10 ♥ AH875 
♦ HV872 ♦ A106 
♣ H9542   

N

O

Z

W

 ♣ V8 
  Enthousiaste bieder  
  ♠ AH965   
  ♥ VB64   
  ♦ 43   
  ♣ 63   
 
Het volgende biedverloop ontspon zich: 
W N O Z 
- - 1♥ 1♠ 
2♦ 2♠ pas pas 
3♣ pas 3♦ pas 
pas 3♠ dbl Allen pas 
 
Na  de pas in de tweede en derde biedronde was het 
duidelijk dat de Star-speler slechts een 5-kaart 
schoppen moest bezitten anders zou hij 
ongetwijfeld 3♠ hebben geboden. Het 3♠ bod was 
dus volgens de Law één niveau te hoog. De 
tegenpartij strafte dit "enthousiaste" bod genadeloos 
af met een doublet. Helaas was ik die ongelukkige 
Star-speler die het spel moest afspelen. Kansloos. 
Ik verloor 2 hartenslagen, een introever, twee 
ruitenslagen en een klaverslag voor -300 en een 0 
% parenscore. 

Tegenpartij heeft een 5-3 ruitenfit en wij een 5-3 
schoppenfit. Totaal zijn er volgens de Law circa 
8+8 is 16 slagen. Ik maakte 7 slagen en de 
tegenpartij kan inderdaad bij het juiste tegenspel 9 
slagen maken met ruiten als troef. U merkt dat ook 
hier het totale aantal slagen klopt met het totale 
aantal troeven van beide paren, maar dat het niet 
afzonderlijk per paar geldig is. Het 2♠ bod betekent 
reeds 1 down, maar zelfs een doublet levert slechts 
100 op voor de tegenpartij, terwijl een 3♦ voor 110 
gemaakt wordt. De tegenpartij kan vrij nauwkeurig 
beoordelen dat zij gezien hun sterkte ongeveer 9 
slagen zullen maken en wij dus normaal gesproken 
ongeveer twee down zullen gaan. 
 
Werkt de Law altijd zo precies? Nee! In een 
volgend artikel zullen we u laten zien dat de Law 
zekere correcties behoeft. Hier gaat de Law precies 
op zonder aanpassingen en dat geldt met name voor 
de niet al te grillige spellen. Spellen waar dikwijls 
een hevig gevecht voor de deelscore aan de orde is. 
Voor die spellen geldt de Law meestal erg 
nauwkeurig. Moeten we nog 3 in een kleur bieden 
of moeten we passen of doubleren? Toch gelden 
ook hier correcties voor middenkaarten, veel punten 
in de kleur van de tegenpartij of een vlakke 4333 
verdeling. Volgende keer aandacht voor mogelijke 
correcties die van toepassing kunnen zijn bij de 
bepaling tot welk niveau de bieding zou kunnen 
gaan. 
 
Tot het volgende Star Magazine nummer.  
 
© Star Magazine 2002 
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VROUWEN SCHRIJVEN EK-HISTORIE 
Verslag van een tevreden captain 

 
De Nederlandse teams bij het afgelopen Europese 
bridgekampioenschap in Salsomaggiore (Italië) 
hadden een hoog Star-gehalte. In het open team 
speelde oud-lid Louk Verhees, bij de senioren deed 
Loek Verhees mee en was Jan Meijer non-playing 
captain en bij de vrouwen fungeerde Ed Franken 
weer als captain. Het open team eindigde op een 
verdienstelijke zevende plaats. De senioren deden 
het uitstekend, maar vielen met hun vierde plaats 
net buiten de medailles. Het vrouwenteam met Bep 
Vriend, Marijke van der Pas, Femke Hoogweg, 
Wietske van Zwol, Anneke Simons en Jet Pasman 
haalde na brons in 1979 en 1991, zilver in 1983, 
1989 en  2001 nu voor het eerst in de Nederlandse 
EK-historie een gouden medaille. 
 
Van de 23 deelnemende landen is Nederland met 
Frankrijk, Duitsland en Engeland één van de 
favorieten. Voor Salsomaggiore hebben onze 
vrouwen gezamenlijk al 42! Europese 
kampioenschappen gespeeld. Zo speelt Bep in Italië 
haar 14de EK. Er zijn maar weinig landen met 
zoveel ervaring. We spelen 22 wedstrijden van 20 
spellen afwisselend twee en drie wedstrijden per 
dag. Alle drie categorieën spelen dezelfde spellen. 
Hierdoor kunnen we de onderlinge resultaten 
vergelijken. De eerste week loopt de temperatuur in 
Salsomaggiore op tot zo’n 38°C.  De 
speelgelegenheid zonder airco is door de hoge 
temperatuur ongeschikt voor een EK. Het team 
heeft veel steun aan fysiotherapeute José Swart.  
 
Matig begin 
De eerste wedstrijd tegen Zweden winnen we 
“maar” met 16-14. Dit land blijkt echter sterker te 
zijn dan vooraf ingeschat want ze eindigen 
uiteindelijk als vijfde. Ook de resultaten tegen 
Denemarken (14VP) en Finland (19VP) zijn matig. 
Tegen Denemarken moet Simons, na een uitgebreid 
biedverloop, starten tegen 6♦. Na een verkeerde 
uitleg (een hartenbod wordt uitgelegd als echt maar 
blijkt gewoon de vierde kleur te zijn) kan ze de 
downstart (harten) niet meer vinden. De arbiter stelt 
ons in het gelijk. We halen daardoor 14 i.p.v. 11VP.   
Een mooie verdediging van Bep en Marijke tegen 
Denemarken. 
 
 
 
 
 

Z/allen    
  ♠ 85   
  ♥ A643   
  ♦ AB98   
  ♣ H73   
Vriend   Van der Pas 
♠ V3 ♠ A642 
♥ 987 ♥ VB 
♦ V7652 ♦ 1043 
♣ 862   

N

O

Z

W

 ♣ A1095 
  ♠ HB1097   
  ♥ H1052   
  ♦ H   
  ♣ VB4   
 
Tegen 4♥ start Bep als west met ♣6. Marijke neemt 
♣A en speelt ♠2 na voor wests ♠V. Schoppen na 
voor het aas en de derde schoppenronde wordt door 
Bep voorgetroefd met ♥7. Via deze uppercut 
krijgen OW een troefslag en gaat het contract één 
down. Aan de andere tafel vinden de Deense dames 
deze verdediging niet en maakt Jet wel 4♥. Winst 
12 IMP. 
 

 
Anneke Simons (foto IMP) 
 
Na twee dagen staan we zesde. De volgende 
wedstrijd winnen we met 25-4 van Polen. De 
oefenwedstrijd eind april tegen de Poolse vrouwen 
is dus nuttig geweest.  
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Tegen Noorwegen zorgt het volgende lucratieve 
spel voor de 19-11 winst.  
 
W/NZ Pasman   
  ♠ AB10   
  ♥ H963   
  ♦ AV8   
  ♣ B96   
♠ 984  ♠ V32 
♥ A8752 ♥ 104 
♦ 9652 ♦ H 
♣ 10    

N

O

Z

W

 ♣ AHV5432 
  Simons   
  ♠ H765   
  ♥ VB   
  ♦ B10743   
  ♣ 87   
 
W Pasman O Simons 
pas  1SA dbl red 
2♥ dbl 3♣  pas 
pas dbl Allen pas  
 
Uitkomst ♥V voor wests aas. De leider heeft acht 
slagen, maar probeert door het stelen van ♦H haar 
contract te maken. Jet Pasman is op haar post, ze 
neemt direct ♦A en vervolgt met ♥H  en ♥9 
waarop de leider ♠2 afgooit. Jet vervolgt met ♠B 
via ♠V voor ♠H en schoppen na voor noords aas. 
Nu volgt ♥6. Of de leider nu hoog of laag troeft, er 
promoveert een troefslag bij NZ: +300. Aan de 
andere tafel een succes van de Muiderberg. Wietske 
van Zwol opent in de eerste hand 2♥, noord 2SA, 
zuid 3♣, noord 3♥ en zuid 3SA. Daar weet Femke 
Hoogweg als oost wel raad mee: doublet. Ze raapt 
vervolgens de eerste zeven slagen op en vervolgt 
met harten voor ♥A.  De leider snijdt nog op ♦H en 
eindigt met 4 slagen ofwel –1400. 17 IMP in de 
wij-kolom. 
Na een nuttige 17-13 overwinning op Israël staan 
we na de derde dag vijfde. 
Daarna volgt een serie van zes wedstrijden tegen op 
papier zwakkere landen. Het volgende spelletje 
tegen debutant Faeröer Eilanden levert ons 11 IMP 
op. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/NZ Pasman   
  ♠ 643   
  ♥ 109654   
  ♦ A10   
  ♣ H43   
♠ 52 ♠ AB97 
♥ 872  ♥ HB 
♦ V98 ♦ B65432 
♣ V8652   

N

O

Z

W

 ♣ A 
  Simons   
  ♠ HV108   
  ♥ AV3   
  ♦ H7   
  ♣ B1097   
 
W Pasman O Simons 
 pas 1♦ dbl 
pas 1♥ 2♦ dbl 
pas 3♦ pas 3SA 
Allen pas    
 
West komt uit met ♦V. Negen slagen lijken ver 
weg. Anneke Simons hoopt op een wondertje in 
harten en dat gebeurt. Ze neemt de uitkomst met 
♦A, speelt harten via de boer voor de vrouw en 
onder ♥A valt de heer. Ze steekt over naar ♥10 en 
gooit op de vierde en vijfde harten in de hand ♣7 en 
♣9 weg. Oost ontdoet zich van ♦3, ♦4 en ♠7. De 
leider vervolgt met schoppen voor oosts aas (duiken 
helpt niet, de leider snijdt dan op ♣V voor de 
negende slag) die ruiten  naspeelt. Simons maakt nu 
zelfs tien slagen. Het moet soms een beetje “zitten” 
om je contract te maken!  Aan de andere tafel komt 
de hartenkleur  nooit in beeld bij NZ door een mini-
psych van Marijke. Bep opent als oost 1♦, zuid 
doublet, Marijke 1♥!, noord pas, oost 1♠ en west 
2♦. Dit contract kabbelt 1 down.  
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Jarige captain 
 
Tegen Hongarije toveren Pasman-Simons een 
prachtig grootslem uit de hoge hoed als kado voor 
de jarige captain.   
 
O/NZ Simons   
  ♠ HB10   
  ♥ 65   
  ♦ AV6   
  ♣ HV1065   
♠ 75432 ♠ AV986 
♥ 8 ♥ 1092 
♦ B532 ♦ H97 
♣ 432    

N

O

Z

W

 ♣ B9 
  Pasman   
  ♠ -   
  ♥ AHVB743   
  ♦ 1084   
  ♣ A87   
 
W Simons O Pasman 
  pas 2♣1 
pas 3♣ pas 3♥ 
pas 3♠2 pas 4♣2 
pas 4♦2 pas 4♥ 
pas 4SA3 pas 6♥4 
pas 7♣5 pas 7♥6 
allen pas    
1 (semi)mancheforcing of zwakke twee ♦ 
2 controlebod 
3 RKC Blackwood 
4 even aantal azen met renonce schoppen 
5 we spelen grootslem in ♣ of ♥ 
6 eindbod 
 
Mooi geboden van Jet en Anneke. Aan de andere 
tafel  komen de Hongaarse dames er na een sterke 
klaveropening van zuid niet uit en blijven steken in 
5♥ +2. Winst 17 IMP. 
 
Op Spanje na (verlies 14-16) winnen we  de laatste 
zes wedstrijden. Tegenwoordig zijn op papier 
mindere landen niet zo zwak meer. Zo zei Hans 
Kreijns ooit “Ze sturen nooit hun slechtste spelers 
naar een kampioenschap”. Ook in Salsomaggiore 
halen de mindere goden diverse verrassende 
resultaten tegen de favorieten, maar niet tegen ons. 
Na dertien wedstrijden staan we met Engeland 
gedeeld tweede met 18VP achterstand op 
Duitsland. ’s Avonds eten we weer op het terras van 
een van de vele gezellige restaurantjes. Zoals elke 
avond passeren alle spellen de revue, van kritisch 

en opbouwend commentaar voorzien door coach 
Chris Niemeijer. 
We realiseren ons dat we in de laatste 10 
wedstrijden al onze concurrenten nog krijgen.  
Tegen Rusland beginnen we met een dubbele 
manche. 
 
Z/OW Hoogweg   
  ♠ 943   
  ♥ -   
  ♦ 8762   
  ♣ HV8754   
♠ AH76 ♠ V8 
♥ B987642 ♥ V53 
♦ 5 ♦ AVB1094 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ B6 
  Van Zwol   
  ♠ B1052   
  ♥ AH10   
  ♦ H3   
  ♣ A932   
 
W Hoogweg O Van Zwol 
   1SA 
2♦1 2SA² pas 3SA 
allen pas    
1 één hoge kleur 
² transfer voor klaveren  
 
Uitkomst ♥7 via ♥V voor ♥A. Wietske van Zwol 
heeft acht slagen. Ze vermoedt dat west met haar 
kwetsbare volgbod en slechts ♥B-zesde/zevende, 
♦A kan hebben. De tegenpartij krijgt alle hoge 
klaveren voor de kiezen.West krijgt het behoorlijk 
benauwd, ze gooit ♦5 weg en zet uiteindelijk ♠AH 
sec. De leider vervolgt met schoppen voor west die 
nu harten in de vork mag spelen voor de negende 
slag. 
Aan de andere tafel volgt Anneke als west ook na 
1SA met 2♦(een zeskaart hoge kleur). Jet biedt 2♠ 
(‘ík wil 2♠ of ten minste 3♥ spelen’), waarna 
Anneke 4♥ aandurft. Start ♣H en klaveren na. 
Anneke speelt ♠V, ♠A en een schoppen getroefd. 
Daarna volgt ♥5. De Russinnen maken ♣H en twee 
troefslagen. Deze dubbele manche leverde 14 IMP 
op. 
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Ook het volgende spel tegen Rusland speelt 
Wietske goed af. 
  
O/NZ Hoogweg   
  ♠ HV103   
  ♥ A875   
  ♦ V92   
  ♣ 102   
♠ B98  ♠ 65 
♥ V103 ♥ 642 
♦ HB7543 ♦ A86 
♣ 3   

N

O

Z

W

 ♣ AB854 
  Van Zwol   
  ♠ A742   
  ♥ HB9   
  ♦ 10   
  ♣ HV976   
 
Tegen 4♠ van Wietske (zuid) start west met ♣3 
voor ♣A en ♣4 na. Wietske is bij de les en speelt 
een kleine klaveren bij. West troeft en vervolgt met 
♦ voor ♦A. De leider troeft de nagespeelde ruiten. 
Ze steekt over naar ♠H, troeft nog een ruiten en 
incasseert ♠A. Na ♥A trekt ze de troeven. ♥H is de 
entree voor ♣HV. Aan de andere tafel kopieert de 
Russische zuid deze veilige speelwijze. We winnen 
met 23-7 van Rusland.  
 

 
Wietske van Zwol (foto IMP) 
 
Tegen het altijd gevaarlijke Oostenrijk lijden we 
onze grootste nederlaag 11-19. 
 
Onverstandige captain 
De laatste wedstrijd van vandaag gaat tegen Italië. 
De Italiaanse vrouwen hebben zojuist voor de 
Vuegraph concurrent Denemarken met 25-3 in de 
pan gehakt. De Italiaanse captain is zo onverstandig 
om dezelfde twee paren, na hun extra inspanning 
voor de Vuegraph, weer op te stellen. Ze krijgen 
tegen ons geen kans. Zie hoe Wietske een 3SA 
binnensleept. 
 
  

W/NZ Hoogweg   
  ♠ H1084   
  ♥ AV864   
  ♦ B83   
  ♣ V   
♠ VB93 ♠ A7 
♥ HB2 ♥ 1093 
♦ H7 ♦ V10965 
♣ 10983   

N

O

Z

W

 ♣ B65 
  Van Zwol   
  ♠ 652   
  ♥ 75   
  ♦ A42   
  ♣ AH742   
 
W Hoogweg O Van Zwol 
pas 1♥ pas 2♣ 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 2♠ pas 2SA 
pas 3SA Allen pas  
 
Uitkomst ♠V via ♠H voor ♠A. Oost vervolgt met 
klaveren voor ♣V. Wietske moet van de harten 
leven maar heeft een tekort aan entrees naar de 
hand. Ze speelt heel goed ♥4 van tafel voor wests 
♥B. Deze vervolgt met ♣10 voor ♣H. Nu volgde 
de snit op ♥H en nog drie keer harten waarop west 
in moeilijkheden komt. Ze kan haar klaveren niet 
weggooien, durft ♦H niet sec te zetten en gooit 
daarom ♠9 en ♠3 weg. De rest is nu simpel en 
Wietske maakt 10 slagen. Aan de andere tafel opent 
noord 1♥ en ze past  na zuids 1SA. Ook hier een 
start van ♠V. De leider speelt safe af en komt tot 7 
slagen. Winst 11 IMP.  
Ook een geïnspireerde start van Marijke (west) 
tegen Italië levert 11 IMP op. 
 
W/Niemand    
  ♠ HV107   
  ♥ 74    
  ♦ A2   
  ♣ AB643   
Marijke vd Pas   Bep Vriend 
♠ A863 ♠ B954 
♥ HV865 ♥ 10932 
♦ 63 ♦ 1087 
♣ 108   

N

O

Z

W

 ♣ H9 
  ♠ 2   
  ♥ AB   
  ♦ HVB954   
  ♣ V752   
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Tegen 3SA start Marijke (west) met ♥V. De leider 
neemt ♥A, draait de ruiten af en neemt de 
klaverensnit voor ♣H van Bep. Vervolgens rapen 
de “good girls” vier hartenslagen op voor één 
down. Aan de andere tafel krijgt Wietske een kleine 
harten uit. Oost komt daarna aan slag met ♣H en 
vervolgt harten. Wietske maakt nu zelfs 12 slagen. 
We staan tweede met nog maar 8VP achter 
Duitsland. 
 
We beginnen de volgende dag met een gedegen 20-
10 overwinning op Tsjechië, mede door een goed 
slem van Bep en Marijke. 
 
N/- Vriend   
  ♠ AHV6532   
  ♥ H   
  ♦ HB62   
  ♣ 4   
♠ 987 ♠ B4 
♥ B9632 ♥ V54 
♦ V53 ♦ A974 
♣ 98     

N

O

Z

W

 ♣ VB63 
  Van der Pas   
  ♠ 10   
  ♥ A1087   
  ♦ 108   
  ♣ AH10752   
 
W Vriend O Van der Pas 
 4♦1 pas 4♥² 
pas 4SA3 pas 5♥4 
pas 6♠ Allen pas  
1 namyats 
2 controlebod 
3 RKC Blackwood 
4 2 azen 
 
Oost start met ♦A en ruiten na. Na het testen van 
de troef kan Bep claimen. Ook met minder 
vriendelijk tegenspel is het slem dicht omdat ♦V 
goed zit. De Tsjechische vrouwen aan de andere 
tafel komen niet verder dan 4♠ +2. Winst 11 IMP. 
Tegen concurrent en titelhouder Engeland spelen 
we, in een van beide kanten goede wedstrijd, gelijk. 
We staan nog steeds tweede met 8 VP achter 
Duitsland maar inmiddels 14VP voor op Engeland. 
 
Slaaptekort 
Op de een na laatste dag beginnen we tegen het als 
favoriet gestartte Frankrijk. Het is onbegrijpelijk 
dat de Franse vrouwen zo slecht presteren. Ze staan 
slechts twaalfde. Navraag leert me dat ze in het 

duurste hotel logeren maar zonder airco nauwelijks 
kunnen slapen. Maar ja, wie heeft het niet warm in 
het bloedhete Salso. Ook tegen ons spelen ze matig.  
 
O/Allen Van der Pas   
  ♠ HV82   
  ♥ AV93   
  ♦ H9865   
  ♣ -   
♠ 104 ♠ - 
♥ 765  ♥ H108 
♦ AB10 ♦ V743 
♣ A9543   

N

O

Z

W

 ♣ VB10762 
  Vriend   
  ♠ AB97653   
  ♥ B42   
  ♦ 2   
  ♣ H8   
 
In de tweede hand opent Bep (zuid) 3♠. Marijke 
wil geen verdere informatie aan de tegenpartij 
geven en biedt direct 6♠. De Française D ‘Ovidio 
start met ♣A getroefd in de dummy. ♦A zit goed 
waardoor op ♦H en de vijfde vrijgetroefde ruiten 
twee harten weg kunnen. Alleen een hartenstart 
doet het slem sneuvelen. Aan de andere tafel geven 
de Françaises wat meer informatie weg. Zuid opent 
eveneens met 3♠, noord 4♣, zuid 4♦ en noord 6♠. 
Femke start begrijpelijk met ♦A waardoor ook hier 
12 slagen binnenrollen. Overigens zit bijna het hele 
veld in het open- en vrouwentoernooi in 6♠. 
Slechts de Italiaanse Europese kampioen  Lauria 
verzint de hartenstart. 
Tegen IJsland halen we uit met 25-3. Daarna een 
stugge wedstrijd tegen de Schotse vrouwen, het 
wordt een moeizaam gelijkspel. We zijn echter blij 
verrast als blijkt dat Duitsland vandaag twee zware 
nederlagen heeft geleden tegen Denemarken (8-22) 
en Kroatië (8-22). 
Halverwege stonden we 26 VIP achter op 
Duitsland. Omdat de Duitse vrouwen maar over 
twee goede paren beschikken die veel spelen 
beginnen ze door vermoeidheid, ook tegen 
zwakkere landen, mindere resultaten te behalen. 
Wij hebben het voordeel dat we over drie 
gelijkwaardige paren beschikken die afwisselend 
spelen. Met nog twee wedstrijden te gaan staan we 
eerste met 13 VP voor op Duitsland.  
 
Cruciale wedstrijd 
De voorlaatste wedstrijd tegen Duitsland met 
Pasman-Simons op Vuegraph is cruciaal. Na twee 
spellen staan we 21 IMP achter. De Nederlandse 
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supporters houden hun adem in. Coach en captain 
ijsberen in de zaal. Zou het dan toch nog fout gaan? 
Maar onze meiden herstellen zich uitstekend.  
Ook een klein spelletje tegen Duitsland levert ons 
winst op. 
 
N/OW    
  ♠ H105   
  ♥ B75   
  ♦ 106   
  ♣ AB876   
Vriend   Van der Pas 
♠ 862 ♠ AV 
♥ V109 ♥ A432 
♦ 95  ♦ VB832 
♣ V10954   

N

O

Z

W

 ♣ H2 
  ♠ B9743   
  ♥ H86   
  ♦ AH74   
  ♣ 3   
 
Tegen 2♠ van Nehmert (zuid) start Bep met ♠2. 
Marijke incasseert twee schoppenslagen en speelt 
harten ♥2 na voor ♥V van Bep die weer troef 
naspeelt. De leider kan geen ruiten meer troeven en 
gaat kansloos 1 down. Op de Vuegraph opent oost 
met een sterke ♣. Via de crash-conventie (1SA 
belooft schoppen-ruiten of harten-klaveren) speelt 
Anneke als noord 2♠. Auken-Von Arnim zijn nu 
kansloos in de verdediging en Anneke maakt, via 
een introever in ruiten, 2♠. Winst 4 IMP. 
 

 
het gouden team (foto IMP) 
 
Na de 18-12 overwinning kan het goud ons bijna 
niet meer ontgaan. We mogen de laatste wedstrijd 
tegen het voor WK-kwalificatie vechtende Kroatië 
met 6-24 verliezen. We timmeren het doel dicht. Na 
de 16-14 overwinning worden we uitbundig 
onthaald door de Nederlandse kolonie met bloemen 
en champagne van de voorzitter van de NBB. 
 

 
Ed Franken geflankeerd door Femke en Wietske 
(Foto IMP) 
 
 
© Star Magazine 2002
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Senioren in Salsomaggiore 
Jan Meijer 

 
Bij het EK viertallen wordt de laatste 5 jaren niet 
alleen om de titel gestreden door de open en de 
vrouwenteams, maar ook door de senioren. Ooit 
begonnen als een vakantie -toernooi is het 
seniorenkampioenschap inmiddels uitgegroeid tot 
een evenement dat er zijn mag. 
De EBL doet er ook alles aan om het te laten 
uitgroeien tot een toernooi  dat vergelijkbaar is met 
het toernooi van het open en vrouwenteam. Aardig 
is ook dat in de drie toernooien dezelfde spellen 
gespeeld worden. 
De vrouwen en de senioren spelen alleen een aantal 
wedstrijden minder omdat er minder deelnemers 
zijn. 
 
Het seniorenteam bestond uit het team Boegem 
(Wim Boegem/Onno Janssens en Jaap 
Kokkes/Loek Verhees) dat zich via de halve finale 
tegen team Oskam en de finale tegen team Van 
Oppen moeiteloos geplaatst had en dat, zeer 
verstandig, aangevuld werd met Elly en Henk 
Schippers, die al meerdere keren  dit jaar getoond 
hadden in vorm te zijn. Ondergetekende werd 
gevraagd als npc. 
 

 
Jan Meijer (foto IMP) 
 
Na een wat moeizaam verlopen voorbereiding, -de 
oefenwedstrijden werden niet bepaald allemaal een 
succes-, toog men op weg naar Salsomaggiore. 
 

 
Salsomaggiore 
 
Er waren negentien ronden. In terugblik in 
vogelvlucht: 
 
1. 19-11 tegen Spanje, dat had meer moeten 

zijn.  
2. 19-11 tegen Engeland 
3. 20-10 tegen Zweden. 
4. 14-16 tegen Frankrijk. Dit was bepaald 

geen rustige wedstrijd van de onzen. Een 
dramatisch begin van Wim en Onno, die 
zich echter goed herstelden, wat tegen de 
uiteindelijke kampioen (met onder anderen 
Mari/Leenhardt) toch nog 14 punten 
opleverde.  

5. 23-7 tegen de latere bronzen-
medaillewinnaar Denemarken met een 
goede wedstrijd van Elly/Henk en 
Jaap/Loek. 

6. 19-11 tegen Schotland.  
7.  een bye.  
8. 12-18 tegen Tsjechië, teleurstellend, 

evenals 
9. 12-18 tegen Kroatië. 
10. 21-9 tegen Ierland (te weinig).  
11. 4-25 in de sleutelwedstrijd tegen Israel, de 

latere zilveren-medaillewinnaars, die 
optraden met een sterk team: Levit/Romik 
en Schwart/Zeligman. Elly/Henk en 
Wim/Onno staken niet in hun beste vorm. 
Zwaar verlies, dat ons uiteindelijk een 
ereplaats bleek te kosten. 

12. 24-6 tegen Oostenrijk., mooi herstel.  
13. 20-10 tegen Portugal, ook deze wedstrijd 

had meer moeten opleveren. 
14. 20-10 tegen de Polen, een van de 

concurrenten, nuttige winst.  
15. tegen de Duitsers -altijd een moeilijke 

wedstrijd. Jaap, Henk en ik kennen een 
aantal van hen nog van het EK in Tel Aviv 
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(‘74)*. Het draait uit op een pijnlijke 
nederlaag ondermeer doordat Wim/Onno 
7♥ bieden na  een  2 SA opening en 
kansloos down gaan, terwijl de 
tegenstanders in 2♥ blijven steken…  

16. een bye. 
17. 18-12 tegen Italië gaat het weer goed.  
18. 25-4 tegen Wales.  
19. 16-14 tegen Turkije. 
 
 
Zo eindigen we op een verdienstelijke vierde plaats. 
Weliswaar net geen medaille maar toch een 
prestatie waarvoor we bij aanvang getekend zouden 
hebben. 
Twee leuke spellen tegen Turkije: 
 
O/OW    
  ♠ 4   
  ♥ V5   
  ♦ AH843   
  ♣ HVB65   
♠ V109875 ♠ AH632 
♥ AH3 ♥ 1092 
♦ - ♦ V5 
♣ A1094   

N

O

Z

W

 ♣ 873 
  ♠ B   
  ♥ B8764   
  ♦ B109762   
  ♣ 2   
 
Biedverloop tafel 1: 
 
W N O Z 
Wim  Onno  
- - pas pas 
1♠ 2SA 4♠ 5♦ 
1♠ 2SA 4♠ 5♦ 
5♠ pas pas pas 
 
Biedverloop tafel 2: 
 
W N O Z 
 Elly   Henk 
- - pas pas 
1♠ 2SA 4♠ 5♦ 
5♠ pas pas 6♦ 
6♠ dbl a.p.  
 
Aan tafel 2 investeerde Henk Schippers 4 IMP’s 
met het gewenste resultaat na ♣V start. 
Aan tafel 1 speelde Wim Boegem het spel zeer fraai 
af. Hij kreeg tegen 5♠ als start ♦A, getroefd. Troef 

naar de heer en ♦V getroefd. Vervolgens ♥AH en 
♣4 onder A109 uit en die was voor de 8 op tafel!  
De laatste harten na bracht zuid aan slag. Die mocht 
in de dubbele renonce spelen voor een overslag. 
Als noord ♣4 neemt met de boer kan hij alleen 
maar klaveren naspelen en is het contract natuurlijk 
ook (precies) gemaakt. 
Er gebeurde verder nog van alles op dit spel. In de 
wedstrijd Wales tegen de Faroër Eilanden 
bijvoorbeeld werd na  6♠ van west nog 7♦ 
geboden voor –1100 in plaats van +200. 
 
De Engelse senioren piepelden OW ouderwets. Na 
pas-pas-1♠-2SA-3♦(goede schoppensteun) bood 
zuid 4♣ voor de uitkomst, waardoor west in de 
waan werd gebracht dat oost kort in klaveren moest 
zijn. Hij was daarom alleen nog maar 
geinteresseerd in de kwaliteit van de schoppen en 
bood 5♠. Daar was niks mis mee, dus bood oost 
6♠. Helaas niet met het gewenste resultaat. 
 
N/niem    
  ♠ 10   
  ♥ AH53   
  ♦ 2   
  ♣ AHVB1087   
♠ 9876 ♠ HB432 
♥ 74 ♥ VB86 
♦ B10864 ♦ AH5 
♣ 42   

N

O

Z

W

 ♣ 6 
  ♠ AV5   
  ♥ 1092   
  ♦ V973   
  ♣ 953   
 
 
W N O Z 
 Elly  Henk 
- 1♣** 1♠ 1SA 
3♠ ! 4♣ pas 4SA 
pas 5♣ pas 6♣ 

 
**  sterke klaveren (16+) 
 
Er werd gestart met ♦A en klaveren na. De leider 
heeft de pech dat er geen twee entrees in klaveren  
zijn om de ruiten vrij te troeven. Er is echter nog 
een andere kans. 
 
 
*     we wisten niet dat je in 1974 al in het 
seniorenteam zat, Jan. Maar dat moet toen nog een 
vakantietoernooitje zijn geweest (red.) 
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Wanneer noord alle troeven uitspeelt komt oost in 
een ruiten-/harten dwang!  
 
De eindpositie wordt dan: 
  ♠ 10   
  ♥ H53   
  ♦ -   
  ♣ -   
♠  ♠ H 
♥ Doet niet ♥ VB 
♦ Meer mee ♦ H 
♣    

N

O

Z

W

 ♣ - 
  ♠ AV   
  ♥ 10   
  ♦ V   
  ♣ -   
 
In de tiende slag speelt noord schoppen,  evenals in 
de volgende slag. Nu zit oost in dwang (noord doet 
♥3 weg). 
U hebt natuurlijk allang gezien hoe dat verhinderd 
kan worden. Sabine Auken (Duitse vrouwenteam) 
speelde in slag 2 onmiddellijk schoppen na, weg 
dwang! 
 
Een fraai spel waarop Loek en Jaap goed scoorden 
tegen de  Denen (23-7) was het volgende: 
 
8 W/niem ♠ 8432   
  ♥ B4   
  ♦ HV7   
  ♣ A1065   
    
♠ AV107 ♠ B95 
♥ - ♥ A962 
♦ A863 ♦ B10542 
♣ V9732   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
     
  ♠ H6   
  ♥ HV108753   
  ♦ 9   
  ♣ HB8   

 
     
W N O Z 
1♣ pas 1♦ 4♥ 
dbl pas pas pas 
    
    

 
 
Steen Moller, west, kwam niet erg gelukkig uit met 
♦A. Hij speelde klaveren na, maar dat was te laat! 
Jaap nam met ♣ 10 in dummy en speelde uiteraard 
♦HV, waarop ♠6 en ♠H verdwenen. ♥B en harten 
na,  en 4♥ was gedoubleerd met een overslag 
gemaakt!  
Aan de andere tafel zaten de Denen slechts in 2♥ 
en dat ging na klaverenstart van Henk Schippers 
“gewoon” een down! De start scheelde vier slagen 
in de verdediging. 
 
Over het gehele toernooi gezien speelden Elly en 
Henk verreweg het beste:  +226 in de Butler en 
derde in de ranking. 
Onno en Wim scoorden +25 en Jaap en Loek +2. 
 
 

 
 
© Star Magazine 2002  
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Zo vader, zo... 
Peter Bosman 

 
Een halve eeuw geleden zou je een geboren Wijk-
C’er moeten zijn geweest om in Utrecht op zondag 
nog ergens een kroeg open te vinden. Geen wonder 
dat er beneden de grote rivieren, maar ook in de 
stad Groningen, al tientallen jaren grote 
kroegendrives werden georganiseerd, terwijl er in 
Utrecht, met zijn vele bridgeclubs, niets gebeurde. 
Tien jaar geleden kwam daar verandering in, toen 
bridgeclub Star haar eerste Grand Café Toer 
organiseerde, met zoveel succes dat de formule 
inmiddels staat als een huis. Toen nog met zes 
café’s, nu doen er al twintig mee. Het in die jaren 
sterk verbeterde café- en restaurantklimaat van de 
stad is daar debet aan, evenals het VVV-effect van 
de stadswandeling die je moet maken om van café 
naar café te gaan voor het spelen van de spellen. 
Want alle lokaties, met begin- en eindpunt in De 
Winkel van Sinkel, liggen redelijk dicht bij elkaar 
hartje stad en in het museum-kwartier; zo zie je nog 
eens een stukje Utrecht dat zelfs vele inwoners niet 
kennen. 
Zondag werd de tiende café-drive gehouden en het 
was nog mooi weer ook. Het leukst is als uitbater 
zelf ook een partijtje mee te blazen, vond Jan 
Stellingwerff van De Gasterij.  
 
 

 
Peter Bosman en Jan Stellingwerff 
 
 
Hij werd met Ada Nagtegaal een van de 
driehonderd paren die zich ingeschreven hadden en 
zij stonden na de helft van de 30 spellen op de 
tweede plaats met een score van 69.37%. In de 
tweede helft bleek spel 22 voor menig speler, van 
hoog tot laag, een uitglijder: 
 
 
 
 

O/OW    
  ♠ 8   
  ♥ A1093   
  ♦ 63   
  ♣ AHB842   
    
♠ AHB6432 ♠ 9 
♥ - ♥ HV875 
♦ H7 ♦ A10542 
♣ V763   

N

O

Z

W

 ♣ 105 
     
  ♠ V1075   
  ♥ B642   
  ♦ VB98   
  ♣ 9   
 
 
Verschillende wegen leidden naar 4♠, te spelen 
door west, waartegen noord bijna altijd begon met 
aas of heer van klaveren. Het contract is niet te 
maken als noord met ruiten uitkomt of alsnog, in 
slag twee, ruiten naspeelt. De leider ontsnapt dan 
niet aan nog een derde verliezende slag in klaveren 
en moet nog minstens een troefslag afgeven. Een 
helderziende kwam inderdaad met ruiten uit, maar 
dat was tegen 3♠ dat nog down ging ook. Maar in 
de regel speelde noord twee hoge klaveren en 
klaveren na. West kan het maken als hij zuid rustig 
laat introeven, dus in dummy een hartje weggooit. 
Dat werkt als zuid troef vrouw in drieën of vieren 
heeft. Je moet de troeven toch een keer snijden. Als 
♠V goed zit tel je zeven troefslagen, twee 
ruitenslagen en klaveren vrouw, 10 slagen dus en 
contract. Veel westspelers gingen in de fout door de 
derde klaveren met de kale negen in dummy te 
troeven. Die konden troef vrouw er niet meer uit 
snijden. 
Jan Stellingwerff speelde ook klaveren aas en heer 
en zijn tegenstander deed het goed door de derde 
klaveren (de boer!) niet met de ♠9 voor te troeven. 
Maar Ada, zuid, deed zeker zo goed: ze troefde niet 
over maar gooide een hartje af. Zo bleef de leider 
alsnog met het onoplosbare probleem zitten hoe hij 
van een derde klaverenverliezer moest afkomen. 
Goed verdedigd, maar omdat zoveel OW-paren 
down waren gegaan in 3- of 4♠ leverde het hun 
niets op. Ze zakten naar een toch alleszins 
respectabele 18e plaats (62,63%). Merk op dat het 
voor de verdediging absoluut noodzakelijk is om in 
slag 3 een hoge klaveren (de boer of de acht) na te 
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spelen. Een kleintje zou zuid dwingen te troeven, en 
dan is het contract weer gemaakt. In dit geval is de 
boer het beste, omdat het tevens een (Lavinthal-
)signaal is voor het naspelen van harten. 
Vorig jaar waren vader en zoon Groeneboom eerste 
geworden en waren ze weer present om de beker te 
verdedigen. Halverwege lagen ze nog redelijk op 
koers met 60,46% (44e). Op dat moment hadden 
vader en dochter Van Peppel (5e) met 67,85% een 
nog te overbruggen voorsprong, maar de Star-
spelers moesten de tweede helft inleveren (57,87%) 
terwijl Harry en Anne-Lies bleven scoren en met 
een formidabele 71,25% het toernooi wonnen. Op 
het besproken spel waren hun tegenstanders op 
eigen kracht down gegaan. Pa is geen onbekende in 
de bridgewereld: organisator van de Olympiade in 
Valkenburg en van het jaarlijkse café-toernooi in 
Maastricht (en vol lof over Utrecht); voor de 
competitie speelt hij In België in de Tweede 
Nationale (te vergelijken met onze eerste divisie). 
Zijn dochter wou thuis nooit bridgen, leerde het pas 
tijdens haar studie in Tilburg en speelt nu, 
afgestudeerd, tweede klasse bij Dombo, de 
Utrechtse bridgeclub voor studenten. Die Dombo-
ers deden het in de totale uitslag erg goed, maar 
hoeveel studeren er eigenlijk nog? 
 

De Starspelers manifesteerden zich minder 
prominent in de uitslag.  
 

 
Arie Buijs en Margriet Jansze 
 
 
Uitstekende prestaties waren er van Margriet 
Jansze-Arie Buijs (7e met 66,17%), Paul Erich-
Ruben de Leeuwe (15e met 63,33%) en Loekie 
Vehmeijer-Jules van Ogtrop (22e met 61,97%). Het 
is toch wat, bijna 62% en maar 22e…Opmerkelijk 
hoge scores waren er verder van Florry Kuijper-
Anja Swart (59,47%) en van Joke Kool-Rien 
Korevaar (58,90%). 
 
© Star Magazine 2002  
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Een gokje 
Jules van Ogtrop 

 
 
Enige tijd geleden 
bereikte mij een 
rondschrijven van een 
Engels beroepsbridger 
met de volgende 
inhoud: “Sinds jaar en 
dag robber ik in een 
Londense club tegen 
exorbitant hoge 

tarieven. Daar het aldaar vertoonde spelniveau niet 
hoog ligt, heeft mij dat geen windeieren gelegd. 
Helaas geldt sinds kort de regel, dat spelers aan de 
dure tafel (£ per punt) op verzoek een bankgarantie 
moeten tonen. Mijn financiële positie laat dat niet 
toe. Vandaar dat ik U uitnodig voor een bedrag van 
£200 in mijn bridgeavonturen deel te nemen. 
Inmiddels heb ik al veel toezeggingen binnen 
gekregen, waardoor een steunkapitaal van £ 20.000 
binnen bereik ligt. De aandeelhouders hebben recht 
op 50% van mijn bridgewinst. Op basis van mijn 
resultaten in voorgaande jaren is een rendement van 
200% per jaar zeker haalbaar, uiteraard 
belastingvrij.”  
 
Het idee vond ik zo origineel, dat ik onder protest 
van mijn vrouw heb ingehaakt. Zowaar kreeg ik na 
enkele maanden de tegenwaarde van £5 
overgemaakt. Daarna hoorde ik niets meer. Na mijn 
herhaalde verzoeken tot nadere informatie kwam er 
tenslotte een circulaire aan de aandeelhouders met 
het volgende uitvoerige verslag: “tot mijn spijt 
moet ik u berichten dat uw investering niet het 
gewenste resultaat heeft opgeleverd. Vrouwe 
Fortuna heeft mij volledig de rug toegekeerd, 
hetgeen moge blijken aan de hand van enkele 
schrijnende voorbeelden. In alle gevallen zat ik op 
de westplaats. 
 
Noord opende 1♣ en oost volgde met 3♥, want er 
wordt daar niet kinderachtig geboden. Toen de rook 
was opgetrokken zat zuid in het walgelijke contract 
van 6SA. Ik had een moeilijke start. Met schoppen 
dreigde ik onmiddellijk een slag weg te geven en 
ook harten leek niet aantrekkelijk. Zuid had ruiten 
geboden, dus die kleur lag ook niet voor de hand. 
 
 
 
 
 

 N/Allen ♠ A965   
  ♥ 93   
  ♦ V106   
  ♣ AHB4   
♠ HB10432 ♠ - 
♥ H ♥ V1087654 
♦ 8 ♦ 7542 
♣ 97652   

N

O

Z

W

 ♣ V3 
  ♠ V87   
  ♥ AB2   
  ♦ AHB93   
  ♣ 108   
 
Het werd dus ♣7, een fatale uitkomst, omdat 
daarmee de positie van ♣V nagenoeg verraden was. 
Na ♣H liet Zuid ♥9 voorspelen, oost dekte met 
♥10, maar zuid gooide ♥2 bij. Aan slag met ♥H 
trok ik weer klaveren en onder ♣A tuimelde de ♣V 
van oost. De hartensnit werd genomen en bij het 
afspelen van de hoge ruiten en ♥A kwam ik in een 
klaveren-schoppendwang. 
In het volgende geval rekende ik op dikke winst, 
maar het mocht niet zo wezen. 
 
 Z/Allen ♠ V6   
  ♥ 10642   
  ♦ 1075   
  ♣ A873   
♠ A7 ♠ B1093 
♥ HB97 ♥ 8 
♦ HVB86 ♦ 9432 
♣ VB   

N

O

Z

W

 ♣ 10954 
  ♠ H8542   
  ♥ AV53   
  ♦ A   
  ♣ H62   
 
W N O Z 
   1♠ 
dbl pas 2♣ 2♥ 
3♦ 3♥ pas 4♥ 
dbl a.p.   
 
Start ♦H voor het aas en schoppen na voor de 
vrouw. Schoppen gedoken voor mijn aas en ♦V 
getroefd. ♣A en ♣H werden geïncasseerd. Een 
kleine schoppen getroefd op tafel, (bij mij een 
ruiten weg) en een ruiten getroefd in de hand. ♠H 
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troefde ik met de 7. Als zuid op tafel had 
overgetroefd met de 10, dan was hij down geweest.  
Oost komt dan met klaveren aan slag en speelt troef 
na. Zuid liet mij echter de slag houden. Op tafel 
ging een klaveren weg waarna de volgende kaarten 
overbleven: 
 
  ♠    
  ♥ 1064   
  ♦    
  ♣ 8   
♠  ♠  
♥ HB9 ♥ 8 
♦ B ♦ 9 
♣    

N

O

Z

W

 ♣ 109 
  ♠ 8   
  ♥ AV   
  ♦    
  ♣ 6   
 
Mijn ♦B werd getroefd op tafel. ♣8 liet zuid 
doorlopen. Ik moest troeven, waarna ik in de 
hartenvork moest spelen.  
De volgende hand was de klap op de vuurpijl. 
 
 West/allen ♠ AV104   
  ♥ A752   
  ♦ A   
  ♣ H964   
    
♠ 85 ♠ B973 
♥ 104 ♥ B983 
♦ B9876542 ♦ V 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ B1087 
  ♠ H62   
  ♥ HV6   
  ♦ H103   
  ♣ V532   
 
Na mijn 3♦ opening kwamen noord/zuid in 6SA te 
spelen door zuid. Ik kwam uit met ♦9 en toen oost 
onder ♦A de V moest gooien, veerde zuid op. 
Wetend dat ik niet zo’n gokbeest was taxeerde hij, 
omdat ik kwetsbaar was, ondanks mijn preemptieve 
bod ♣A bij mij. Hij voerde een prachtig stukje 
toneel op. Na drie rondjes schoppen leek hij zeer 
teleurgesteld dat ♠B niet viel. Daarna volgden ♥A 

en H, op ♥V weifelde ik, hetgeen zuid 
ogenschijnlijk in vertwijfeling bracht. Ik voelde dat 
ik genomen werd. Zuid was van plan mij in te 
gooien met klaveren. Ik zou dan in de ruitenvork 
moeten spelen en daarmee mijn partner in een 
driekleurendwang brengen. Na rijp beraad gooide 
ik ♣A weg. Het bleek uitstel van executie. De 
volgende kaarten waren nog over. 
 
  ♠ 10   
  ♥ 7   
  ♦    
  ♣ H964   
♠  ♠ B 
♥  ♥ B 
♦ B87654 ♦  
♣    

N

O

Z

W

 ♣ B1087 
  ♠    
  ♥    
  ♦ H10   
  ♣ V532   
 
Zuid speelde ♦10 voor mijn boer. Op tafel en bij 
oost ging een klaveren weg. Op de nagespeelde 
ruiten kon noord nog een klaveren missen, maar 
oost kwam in moeilijkheden. Hij gooide ♥B weg. 
Zuid stak over naar ♣H en op ♥7 zat oost in 
schoppen/klaveren-dwang. 
 
Helaas bleef het hier niet bij. Door een 
aaneenschakeling van pech moet uw investering als 
verloren worden beschouwd. Revanche is 
uitgesloten, want wegens insolventie is mij de 
toegang tot de club ontzegd. Een lichtpunt is dat 
mijn ongeluk in het spel gepaard is gegaan met 
geluk in de liefde. Mijn nieuwe vriendin heeft mij 
het bridgen tegen hoge tarieven verboden. Ik ben nu 
huisman, hetgeen mij wel bevrediging maar geen 
spanning meer geeft. Met dank voor het in mij 
gestelde (maar beschaamde) vertrouwen etc.” 
 
P.S. Aangezien de schrijver geen auteursrecht had 
bedongen, hoop ik met de publicatie van zijn 
ontboezeming iets van mijn verlies te compenseren. 
 
© Star Magazine 2002
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Palm, palmen, palmares –Artisjokken aan de Cotes d’Azur 
Peter Bosman 

 
Een collega nodigde Artisjokken uit zijn vakantie 
door te brengen in het zuiden van de Provence, 
nabij de Côtes d’Azur. Daar zou hij drie weken de 
beschikking krijgen over een klein appartement 
omgeven door palmen in een dorpje hoog op de 
heuvels, met uitzicht op de Middelandse Zee enkele 
kilometers verder. Daar kreeg hij geen spijt van. 
Een weelde van bloemengeuren en -kleuren en van 
lokale wijnen bedwelmde hem iedere dag, en als hij 
moegewandeld op het terras van het Café de la 
Poste neerstreek nam hij een glas lokale witte wijn, 
want Palm hadden ze niet. Artisjokken wou er een 
sportieve vakantie van maken en zag af van de 
pendelbus, die hem twee keer per dag naar een 
badplaatsje zou kunnen brengen. 
In plaats daarvan toog hij op een dag 
heuvelafwaarts richting zee, maar met elke 
kilometer nam de onrust toe over de terugtocht 
omhoog. Toen hij eindelijk, na zo’n 50 minuten, in 
een duplikaat van Zandvoort aankwam lieten hem 
alle sportieve idealen in de steek en informeerde hij 
meteen naar de vertrektijden van de bus terug. 
Hij liep honderden meters weg van de drukte en 
belandde op een strand waar nog een beetje 
fatsoenlijk bier werd geschonken. Daar ontdeed hij 
zich eindelijk van zijn donkere pak, waaronder hij 
in het appartement met vooruitziende blik een T-
shirt en een zwembroek had aangetrokken. Het liet 
zich op het terras een flauw Frans biertje bezorgen 
en overzag zijn geluk van de dag. Dat hield niet 
over. Hij besloot maar eens een stukje verder te 
wandelen, hij was er nou toch. Met die gedachte 
liep hij zelfs in zee en nam een duik. Terug op 
aarde wandelde hij zijn natte kleren droog tot hij 
een strandtent zag, waar mensen op een klein terras 
zaten te kaarten. Je hoeft Atisjokken maar een kaart 
te laten zien of hij is niet meer te houden. Binnen 
trof hij tien tafels klaar voor een wedstrijdje, maar 
er was niemand. Weer buiten vroeg hij de kaarters 
of hier gebridged werd. “Als er genoeg paren zijn 
wordt hier van vier tot zeven een parenwedstrijdje 
gespeeld”, was het antwoord. De strandtent bleek 
een dependence van de bridgeclub van het stadje 
een paar kilometer verderop. Vanaf die dag daalde 
Artisjokken elke dag te voet de heuvel af en nam hij 
de bus terug. 
 
Voor de sessies op het strand werd hij gekoppeld 
aan een man van boven de zestig, die een taal sprak 
die door de meeste Fransen ook niet werd verstaan. 
Een boer uit de Bourgondië, ”noem me maar 

Robert”. Artisjokken 
likte zijn lippen en vroeg 
hem of hij ook wijn 
verbouwde. Maar nee, de 
man rentenierde op veevoer. Hij had een 
beduimelde systeemkaart bij zich, kleiner dan een 
speelkaart, met daarop een simpel Majeur 
Cinquième. Ze vonden elkaar op slag aardig omdat 
ze sigarenrokers waren; Artisjokken bood hem een 
goede Hollandse sigaar aan en het ijs was gebroken. 
Het enige minpuntje was, dat de man ieder kwartier 
naar de WC moest en soms wel erg lang wegbleef. 
Maar ook bij het bridgen ging nog wel eens wat 
mis. 
West opende 2♠ (8-11, tweekleurenspel) en partner 
doubleerde. Oost verhoogde naar 3♠, waarop 
Artisjokken 4♦ bood. Op 4♠ bood Robert 4SA, 
wat azenvragen moest zijn. Artisjokken schaamde 
zich al voor zijn voorbarige 4♦-bod, trok in zijn 
kaartwaardering schoppenvrouw en de 
Bougondische boer af en besloot zijn aas te 
verzwijgen, want vaak zit het mis na dergelijke 
openingen. Zo werd 5♥ het eindcontract, maar 
gelukkig scoorde +1 nog aardig. De boer had 
geboden wat hij had en kon er niets aan doen dat ze 
6♥ hadden gemist. 
 
 
Z/Niemand Robert   
  ♠ A   
  ♥ AHB10743   
  ♦ H4   
  ♣ H103   
    
♠ HB1063 ♠ 975 
♥ V8 ♥ 9 
♦ 8 ♦ VB752 
♣ VB652   

N

O

Z

W

 ♣ A874 
  Artisjokken   
  ♠ V842   
  ♥ 652   
  ♦ A10963   
  ♣ 9   
 
De strandwedstrijdjes leverden Artisjokken 
nochtans een invitatie op voor een internationaal 
toernooi aan de Cotes d’Azur in een deftig hotel. 
Hij ging daar met Robert spelen, die niet verblikte 
of verbloosde bij al dat chique. Ondanks het 
internationale karakter van het parentoernooi bleek 
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de voertaal Frans. Dat volstond ook omdat er maar 
één Amerikaans paar was, dat uiteinde lijk derde 
werd. Met nog een Belg completeerde Artisjokken 
het buitenlandse element in het totaal van zo’n 
tweehonderd paren. 
De  taal bleek geen handicap –er waren biedbakjes-, 
en Artisjokken, die zich er op beroemde alle grote 
biedsystemen van de wereld te kennen, zag er geen 
been in het populaire Franse systeem te spelen -
veeleer zou het gaan om de stijl van bieden. De 
communicatie liep voortreffelijk: als de tegenpartij 
profijtelijk down werd gespeeld kreeg Artisjokken 
een vette knipoog, als ze zelf een scherpe manche 
maakten kwam er een duim omhoog. Het ging ook 
voortreffelijk, zodat Artisjokken zelfs aan de 
hoofdprijs begin te denken, ondanks een paar 
missers:. 
Op het vierde spel parkeerde de Bourgondiër 
Artisjokken in 3SA, in de uitpas voorzien van een 
doublet. Vlak voordien was de oude man al 
opgestaan om nog op tijd de WC te halen. “Ik 
hoopte al dat jij het contract zou spelen”, zei hij, 
terwijl hij de gedoofde sigaar oppakte om die 
onderweg lekker te kunnen oproken. In een fractie 
van een seconde zag hij het rode kaartje en riste een 
blauwe uit zijn bakje. “Met m’n 16 punten bij jouw 
opening maak ik het geblinddoekt op de WC nog”, 
riep de boer, al enkele meters verder richting 
toiletten. 
West, die gedoubleerd had, kwam uit met ♠V. 
Punten zat in dummy, maar wat een armoe. 
 
 Robert   
  ♠ 843   
  ♥ AVB   
  ♦ HVB   
  ♣ H932   
    
♠ V ♠ ? 
♥ ? ♥ ? 
♦ ? ♦ ? 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ ? 
  Artisjokken   
  ♠ AH7   
  ♥ H65   
  ♦ 962   
  ♣ V764   
 
Er was geen slag extra te bekennen vanwege de 
duplicatie in alle kleuren, dus telde Artisjokken er 
maar acht. De negende zou wellicht uit de klaveren 
kunnen komen, maar met AB10xx buiten boord 
leek dat een hachelijke onderneming. Gezien het 
doublet was de kans groot, dat west met AB10x 

achter hem zou zitten. West kon nauwelijks een 
punt hebben. 
Hij nam meteen met de heer. Maar wat nu? 
Artisjokken realiseerde zich dat west over 1♣ had 
gepast: 
 
Z/OW west noord oost zuid 
  -    -   - 1♣ 
 pas  1♦  pas 1SA 
 pas  3SA  pas pas 
 dbl  rdbl  pas pas 
 pas 
 
West moest dus een opening hebben zonder lengte; 
met VB10xx of VB9xx zou hij wel hebben 
gevolgd. Er dreigden dus niet direct vijf 
verliesslagen, maar negen winstslagen lagen er 
evenmin. Vast stond dat west iets als een 4-3-3-3 of 
4-4-3-2 had –maar in welke samenstelling? -of een 
hand met een vijfkaart klaveren. Artisjokken 
besloot maar even van de klaveren af te blijven en 
op verkenning te gaan in een van de rode kleuren. 
Ruitenheer mocht houden. Ruitenvrouw ook. De 
twee benodigde ruitenslagen waren binnen. Tijd 
voor analyse: 
 
 dummy   
  ♠ 84   
  ♥ AVB   
  ♦ B   
  ♣ H932   
    
♠ V… ♠ ? 
♥ ? ♥ ? 
♦ ? ♦ ? 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ ? 
  Artisjokken   
  ♠ A7   
  ♥ H65   
  ♦ 9   
  ♣ V764   
 
De Bourgondiër kwam terug met een glas cognac 
voor zichzelf en een plastic biertje voor zijn 
partner. Hoe chique ook, van Palm hadden ze in het 
hotel nooit gehoord. “Zo”, zei Robert, “kun je nog 
niet claimen?”. Geërgerd speelde Artisjokken 
ruitenboer, waarop west triomfantelijk het aas en de 
tien incasseerde. Op de vierde ruiten ging in 
dummy een schoppen weg; de leider loosde een 
klaveren. 
Artisjokken nam ♠B met het aas, speelde drie keer 
harten, eindigend in de hand, en bracht west op de 
derde in een afgooiprobleem.  
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Die gooide na lang denken ♠10 af. “Salo”, 
mompelde Artisjokken. “Pardon?”, vroeg west. 
Robert reageerde prompt: “Hollandais, hein, je ne 
comprend ne rien du tout.” 
Klaveren naar de heer hield. Artisjokken had 
zichzelf ingegooid. 
Hij kon niet anders meer dan klaveren naspelen, via 
de boer en de vrouw voor de aas en tien van west, 
die nog een schopje kon brengen voor de negen van 
oost. 
Artisjokken sloeg zich voor zijn kop, hij had het 
toch moeten maken. Zeker tegenover zo’n mislukte 
wijnboer die hem nog een schouderklopje gaf, waar 
kritiek was geboden.. 
 
Z/Niemand Robert   
  ♠ 843   
  ♥ AVB   
  ♦ HVB   
  ♣ H932   
    
♠ VB106 ♠ 952 
♥ 74 ♥ 109832 
♦ A1075 ♦ 843 
♣ A108   

N

O

Z

W

 ♣ B5 
  Artisjokken   
  ♠ AH7   
  ♥ H65   
  ♦ 962   
  ♣ V764   
 
Die ♠10 was een duivelse kaart: hij kon west nu 
niet meer met schoppen ingooien, oost zou, met de 
negen aan slag, door de klaveren heen kunnen 
spelen… 
 

 
Alain Levy 
 
Hij zette het even uit zijn hoofd en besloot zich te 
revancheren op een spel dat een normaal mens met 
1♦ zou openen. Zo niet Artisjokken. Tegen een 

gerenommeerd Frans paar,  dat hij ooit had zien 
schitteren in de finale van het voormalige Caransa-
toernooi tegen Maas-Vergoed (Mari/Levy en 
Chemla met partner) opende hij op de vierde hand 
1SA (paren, nietwaar) en belandde hij na een 
transfer voor harten in 3SA. Mari kwam uit met ♠5 
(4e van boven), voor vrouw-heer-aas.  
 
 Robert   
  ♠ VB   
  ♥ B76432   
  ♦ 2   
  ♣ A6532   
    
♠ ?5? ♠ H? 
♥ ? ♥ ? 
♦ ? ♦ ? 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ ? 
  Artisjokken   
  ♠ A8   
  ♥ H4   
  ♦ HVJ983   
  ♣ VB10   
 
Artisjokken besefte dat hij moest leven van de lage 
kleuren. Als hij zou beginnen met de snit op ♣H en 
die mislukte, zou er weer schoppen schoppen 
komen en vallen de eieren van het rek, want ♦A 
was nog buiten boord en de harten lagen open. Hij 
besloot daarom eerst ♦A er uit te jassen. Op ♦H 
ging west lang in trance voor hij het aas nam en 
schoppen naspeelde. Chapeau. Welbeschouwd had 
Artisjokken zichzelf in dummy ingegooid, stom, 
stom. Hij kon niet meer naar de hand zonder de 
tegenstanders aan slag te brengen, die dan drie 
schoppenslagen zouden incasseren plus ♥A voor 
één down. Tenzij, tenzij…Waarom dacht Mari zo 
lang? Artisjokken zag ineens de enige kans: hij 
sloeg ♣A, waaronder bij west de heer viel. De boer 
keek met een grimas van angst en opwinding alsof 
ze met 200 km per uur door een scherpe bocht 
hadden gereden en het er zonder kleerscheuren van 
af hadden gebracht. De rest was een peulenschil; de 
overslag zorgde nog voor een behoorlijke score. 
“Idioot”, zei Artisjokken hardop tegen zichzelf. 
“Mais non, bien jouez!”. Met handen en voeten 
probeerde Artisjokken duidelijk te maken wat er zo 
stom was aan zijn afspel. Zoals hij het speelde 
waren er maar hoogstens acht slagen zeker. 
Tegenstanders van dit kaliber zouden zich op de 
lengte ruiten heus niet in een schijndwang 
harten/klaveren laten brengen. Kortom, voor de 
negende slag moest ♣H, in tweeën of in drieën, 
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domweg goed zitten. Dus had hij toch meteen in 
slag twee de snit moeten nemen… 
 
Z/Niemand Robert   
  ♠ VB   
  ♥ B76432   
  ♦ 2   
  ♣ A6532   
    
♠ 109652 ♠ H743 
♥ V105 ♥ A98 
♦ A654 ♦ 107 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ 9874 
  Artisjokken   
  ♠ A8   
  ♥ H4   
  ♦ HVB983   
  ♣ VB10   
 
In de pauze sloeg de boer hem weer op de 
schouder, maar Artisjokken schudde misnoegd zijn 
hoofd. De zon en het lekkere eten en drinken deden 
hem wel goed, maar niet zijn spel. Hij had een 50% 
kans ingewisseld voor een van nog geen twintig. 
 
Het werd er niet beter op toen zij, weer aan tafel, in 
3SA waren beland na het volgende vreemde 
biedverloop (Z/niem): 
W N O Z 
- - - 1SA 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 3SA pas pas 
pas - - - 

 
Artisjokken dacht met zijn opvang in schoppen en 
lengte klaveren lekker 1SA te kunnen opnenen, 
ondanks de kale harten aas, en was alleen bang voor 
een transfer naar harten. Die kwam, maar gelukkig 
bood de bourgondiër 3SA. De opluchting verdween 
meteen toen op de uitkomst van ♠6 (4e van boven) 
dummy op tafel kwam: 
 
      Robert:  Artisjokken: 
♠ V5 ♠ H2 
♥ V10973 ♥ A 
♦ AHV6 ♦ B754 
♣ 63 ♣ AH8542 
 
Zeven slagen, terwijl 5♦ zo ongeveer voor het 
oprapen lag…Op het verplichte 2♥-bod had Robert 
3♦ moeten bieden, maar ook dan zou Artisjokken 
wel voor 3SA hebben gekozen (paren, en om zijn 

♠Hx te beschermen). In 5♦ zouden de klaveren 3-2 
moeten zitten. Dat moeten ze in 3SA ook, het 
probleem is alleen dat je van slag moet en OW nog 
zeker vier schoppenslagen kunnen incasseren. Het 
probate middel is al je winners te halen in de hoop 
dat tegenstanders in afgooiproblemen komen. Je 
moet dan wel eerst ♥A cashen. Schoppen vrouw 
hield, overgestoken naar ♥A en vier keer ruiten, 
eindigend in de hand. Onderweg had west, die een 
singleton ruiten bleek te hebben, een harten, een 
klaveren en een schoppen laten gaan. In het 
eindspel sloeg Artisjokken klaveren aas en heer en 
was down toen oost een singleton klaveren bleek te 
hebben. 
Had hij het anders kunnen doen? Een van die twee 
beroemde Fransen speelde in slag twee schoppen 
na, hopend op een squeeze en merde de 
schijndwang werkte. Wat een onzin. 
Naamsbekendheid verleidt vaak tot foute 
beslissingen door een geintimideerde tegenpartij. 
Een alternatief is wel in slag twee meteen de ruiten 
af te draaien, de kale ♥A maskerend. Je geeft west 
dan de suggestie dat je een 2-2-4-5 verdeling hebt. 
Die krijgt het dan erg warm omdat hij een ingooi 
voor harten of klaveren ziet aankomen. Of 
Artisjokken het dan had gemaakt zullen we nooit 
weten. Zo komen we er nooit achter of hij nou een 
miskend topspeler of een gemankeerde goochelaar 
is.  Arisjokken kwam wel van borstbeen tot 
wenkbrouwen gebruind terug, met toch nog de 
tweede prijs van het toernooi –een kistje Côtes du 
Ventoux- en een portie internationale 
meesterpunten waarvan hij nog steeds niet weet hoe 
hij die moet laten registreren. Maar geheel tegen 
zijn stijl in, sloeg hij Robert op de schouder, want 
woorden schoten hem tekort, ook om hem uit te 
leggen hoe hij die 3SA geredoubleerd toch had 
kunnen maken: zolang mogelijk van de klaveren 
afblijven, zoals zijn eerste ingeving was. Dus de 
eerste slag genomen met ♠H, drie maal harten (de 
schoppendeblokkade werkt nu niet, omdat leider de 
klaveren nog intact heeft, dus wat gooit west af?) en 
ruiten tot west neemt. West kan het beste de tweede 
ruitenslag pakken en ruiten naspelen om aan een 
ingooi te ontsnappen…Thuis bleef Artisjokken nog 
drie weken dromen over het spel, hoe het gemaakt 
had kunnen worden of hoe het altijd down kon. Hij 
kwam er niet uit en vergat ook zijn Palm toen hij 
een fles Côtes du Ventoux opende en de geur van 
bloemen en kruiden hem in de neus sloeg. 
 
© Star Magazine 2002 
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STARFIGHTERS 

 
Marcel Winkel en Koeno Brouwer 

 

 
De problemen 
 
De bied- en spelproblemen zijn, zoals gebruikelijk, 
afkomstig uit wedstrijden op (zeer) hoog niveau op 
viertallenbasis. Wat biedt u als zuid op de 
onderstaande problemen: 
 
 
1) W/Niemand 
Zuid: ♠HB  ♥A93  ♦HV1086  ♣764 
W N O Z 
- - 2♠* Pas 
4♥ dbl pas ?? 
* preëmptief in een lage kleur 
 
 
 
2) N/Niemand 
Zuid: ♠AV843  ♥H7652  ♦V7  ♣2 
W N O Z 
 pas 2♥* pas 
2SA pas 4♥ ?? 
* Semiforcing met harten 
 
 
 
3) W/Allen 
Zuid: ♠83  ♥-  ♦AHVB1042  ♣B1093 
W N O Z 
1♥ pas 1♠ ?? 
 

 

 
 
4)W/Niemand 
Zuid: ♠A542  ♥73  ♦B84  ♣B1072 
W N O Z 
3♣ 3♥ 4♣ Pas 
pas dbl pas ?? 
 
 
 
 
 
5)O/Allen 
Zuid: ♠AHB  ♥73  ♦AHVB54  ♣43 
W N O Z 
- - 1♣ Dbl 
1♥ pas 1♠ 2♦ 
3♠ pas 4♠ ?? 
 
a. Wat biedt u als zuid? 
 
b. Stel u speelt 4♠ tegen. U speelt ♦A en ♦H die 

door oost wordt getroefd. Oost speelt een kleine 
schoppen uit zijn hand. Hoe denkt u tegen te gaan 
spelen als de dummy blijkt te zijn: 
♠10732 ♥AV54 ♦84 ♣H62  

 
 
 
 
6) W / Allen 
Zuid: ♠-  ♥AHB853  ♦A98743  ♣6 
W N O Z 
1♠ pas 3♠ ?? 
 
a. Wat biedt u als zuid? 
 
b. Tot welk niveau denkt u - na een zuinig antwoord 

van partner en passen bij de tegenpartij - door te 
bieden en op welke wijze? 
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De Antwoorden 
 
1) W/Niemand 
Zuid: ♠HB  ♥A93  ♦HV1086  ♣764 
W N O Z 
- - 2♠* pas 
4♥ dbl pas ?? 
* preëmptief in klaver 
 
Maurits van der Vlugt: 6♦. 
Het is moeilijk voor te stellen dat maat minder heeft 
dan AVxx, xx, Axxxx, Ax. Een hartje minder en een 
klavertje meer en het is pletterdood 7. ♣H in plaats 
van ♣A en we zijn helaas eentje down. 4SA is nu 
geen Blackwood, dus daar komen we niet achter, en 
wie weet starten ze stom harten. 5♥ lijkt intelligent, 
maar lost niets op. Normaliter zat je er niet zo mee 
om niet oplossend te bieden, maar de warme zon 
heeft je hersenen blijkbaar goed gedaan. 
 
Frans Borm: 6♦ 
Ik ken dit soort handjes, haast dagelijkse kost. 6SA is 
onverliesbaar maar valt niet te bieden. 6♦ is in 
viertallen opgelegd maar gaat wel drie down. Wie om 
total points speelt, past natuurlijk. Tegen 6♦ start 
west ♥H. In de dummy komt AVxx, xx, ABxx, AHx. 
Rechts troeft en speelt ♣V, getroefd door west. De 
volgende harten troeft oost weer en tot slot krijgt west 
nog een klaveraftroever. Mooi, dat we niet kwetsbaar 
zijn.   
Een beetje depressief Frans? Gelukkig wint je 
realiteitszin uiteindelijk nog net en je weet toch dat de 
rechtvaardige jury er alles aan doet jou het leven zo 
aangenaam mogelijk te maken?  
 
Toine van Hoof: 6♦ 
Het zou zeven kunnen zijn (AVxx, x, AB9x, Axxx), 
maar ook zo maar drie als ze een cross-ruff hebben. 
Misschien is 6SA wel goed maar dat bied ik pas als 
oost gulzig doubleert. 
Na overleg met Frans - waren de problemen zo 
moeilijk? - ben je er toch aardig uitgekomen. 
 
Balkenende: 5♠ 
Als gevolg van zuids' pas, waarschijnlijk ingegeven 
door de matige verdeling en het ontbreken van de 6e 
ruiten, lijken OW volop rendement te halen uit hun 
gadget. Zuid weet inmiddels dat west niet meer heeft 
dan ♠HVB10xxxx en het is nu zijn taak om dat aan 
noord mede te delen. En passant zal noord de reden 
van zuids' pas begrijpen. Na 5? doet zuid uiteraard 
6♥. We hebben van het antwoord, ontvangen in de 
versie Windows 1.0, weinig chocolade kunnen maken. 

Dat het er bovendien op lijkt dat jij de opgaven in 
eenzelfde Windowsversie van ons hebt ontvangen en 
zowel de vraag als de pointe van het spel jou geheel 
ontgaan, stemt ons tevree. 
 
Huub van der Wouden: 5♥ 
Geef maat maar een sterke sans voor zijn doublet. 
Rechts zal statistisch gezien wel klavers hebben, dus 
wordt het een ruitencontract voor ons. Op maat’s 
schoppen A en V kunnen of 2 harten of 2 klaveren 
weg, dus met een klavercontrole bij maat is het zo 
maar 6 of 7. Helaas krijgen we een ruitencontract niet 
in zijn hand (voor het geval dat ie slechts ♣H heeft) 
zonder de waarheid geweld aan te doen. Omdat 4 SA 
een tweekleurenspel zou aangeven, bied ik een eerste 
controle harten, gevolgd door 6♦ over maats 
vermoedelijke 5♠ (die weet namelijk ook niet wat ik 
met 5♥ bedoel, en die biedt gewoon zijn 4-kaart). 
Heeft ie de juiste kaarten (bijvoorbeeld AVxxx, x, 
ABxx, Axx) dan kan ie 7 bieden. Erg lang kan jij met 
Maurits niet gespeeld hebben, maar wees niet 
bevreesd: dat is alleen Guus Leufkens gelukt. Dat 
laatstgenoemde hooguit eens per maand met hem 
speelde, lijkt dan bijzaak. 
 
Agnes Wesseling: 4SA 
Moeilijk probleem. Is zo'n 2♠ opening niet rood. 
Normaal kun je daar van tevoren afspraken over 
maken. Ik ga 4SA bieden. Als mijn maat 5♦ biedt, 
doe ik een grootslempoging met 5♥. De eenvoudige, 
doeltreffende logica. Nu ook maar hopen dat er een 
VROUW tegenover je zit, want een man begrijpt dit 
bieden niet. Luister schat en vergeet dit nooit meer: je 
kunt alleen maar azenvragen wanneer er een 
troefkleur bekend is. In de overige gevallen geef je 
een tweekleurenspel of een kwantitatorie -achtige 
hand aan.. 
 
Pieter Steinz: 5♦ 
Jammer dat zuid niet direct 3♦ geboden heeft, dan 
hadden jullie geen probleem, nu heb ik het. Dan maar 
5♦, kern van de kaart. Op een eventuele 5♠ van 
partner, kan ik 6♣ bieden. Het is inderdaad jammer 
dat partner geen 3? heeft gevolgd. Dan had jij hem in 
zeven gedrukt en zat je nu nog te melken hoe hij het 
had kunnen halen. 
 
Peter van der Linden: Pas.  
Natte-vingerwerk. Natuurlijk kán het enorm veel in 
ruiten voor ons zijn, maar je hebt slechts één aas en 
partners klaverenplaatjes zitten vóór oosts 
vermoedelijke klaverenkleur (hoe gammel die ook 
kan zijn). Ik denk dat je hier je plusscore moet 
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pakken. Te meer omdat partner geen 4♠ of 4SA heeft 
geboden, hij heeft dus geen extreme één- of 
tweekleurenhand (in het laatste geval zouden OW een 
klaverenfit hebben en 4♥ misschien wel halen). 
Trouwens: als je toch zou willen bieden: wat dan? 5♦ 
is slap en 6♦ gaat misschien down op twee azen 
buiten of een klaverenintroever. Heel goed bedacht 
(op het 4♠-bod na) want met vier schoppenslagen in 
de verdediging (twee rufjes) gaat vier harten zelfs vijf 
down! 
Alex van Reenen: Pas 
We gaan voor een “veilige” plus, ofschoon het nog 
steeds alles voor ons kan zijn, maar ieder bod is zeer 
speculatief. Zuid kan ook nog zomaar een 
ruitenpreempt hebben en maat heeft maximaal 5 
schoppens anders had hij wel 4♠ geboden. Bovendien 
hebben we zomaar 2 klaververliezers of krijgen we 
een klaverintroever om onze oortjes. Zeker als het 
contract in zuid wordt gespeeld. Misschien hadden 
we (niet kwetsbaar) wel direct 3♦ moeten volgen, 
niet echt fraai maar dan heb je maat tenminste wat 
verteld en had hij over 4♥ misschien wel iets anders 
gedaan……Als we jou beluisteren zou 4? nu echt zijn 
en dus 4SA de minors? Dubbel moet dus wel (semi-
)balance zijn. 
 
Kees Wulffelé: Pas 
Door te passen op het optionele doublet van partner 
lijken we verzekerd van een plusscore, hoe gering dan 
ook. Het alternatief van 5♦ lijkt me te speculatief.  
 

 
Kees Wulffelé 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschrift 1:  
 
W/ Niemand    
  ♠ A642   
  ♥ 8   
  ♦ AB753   
  ♣ AB10   
Larry Cohen   Marty Bergen 
♠ 10985 ♠ V73 
♥ HVB10752 ♥ 64 
♦ 4 ♦ 92 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ HV9853 
  Zia Mahmood   
  ♠ HB   
  ♥ A93   
  ♦ HV1086   
  ♣ 764   
 
W N O Z 
- - 2♠* Pas 
4♥ Dbl Pas ?? 
* preëmptief in klaver 
 
Waardering:  
6♦= 5;  5♥=4;  pas=3;  5♦=2;  4SA=0 
 
Dit probleem kreeg Zia met een niet nader genoemde 
sterke partner in een vriendschappelijke viertallen 
match tegen zijn ex 4-tallen maatjes Larry Cohen en 
Marty Bergen voorgeschoteld. Hij bood 6♦ en kreeg 
als uitkomst ♣2 die hij nam met het aas. Zia speelde 
na de troeven te trekken ♠A, ♠H, schoppen getroefd, 
♥A, harten getroefd en de laatste schoppen getroefd. 
De derde harten liet hij vervolgens aan west - oost 
had geen harten meer - en gooide daar in de dummy 
een klaver op weg.  West moest vervolgens in de 
dubbele renonce spelen, waarop Zia in de dummy 
opnieuw een klaver afgooide. Na de aangegeven 
biedserie en de (duidelijke) uitkomst van een 
singleton was deze speelwijze voor Zia opgelegd. Op 
dezelfde wijze had Zia de laatste schoppen aan west 
kunnen laten en de harten strippen. Ook een 
eenvoudige snit op ♠V zou gelukt zijn.  
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2) N/Niemand 
Zuid: ♠AV843  ♥H7652  ♦V7  ♣2 
W N O Z 
 Pas 2♥* Pas 
2SA Pas 4♥ ?? 
* Semiforcing met harten 
 
Huub van der Wouden: Pas 
Hoewel ik in de praktijk gedachteloos zou passen, zal 
ik de geachte problemenverzinners toch een plezier 
doen door er een extra minuutje aan te wijden. De 
biedingen die in aanmerking komen zijn pas, doublet, 
en 4S.  Wat weten we? Rechts heeft harten, maar is 
niet MF. Hij heeft vermoedelijk  een gezellige 7-kaart 
met wat azen ernaast, bijvoorbeeld: x, AVB109xx, 
AHx, Axx – dat lijkt er wel ongeveer op. Van links 
weten we niet meer dan dat ie geen biedbare kleur 
heeft. Van maat weten we, dat ie geen opening heeft 
(en ook geen muiderberg of een andere preempt dus). 
Vraag 1: gaat het down? Weten we niet, maar er zijn 
niet echt aanwijzingen voor.  Vraag 2: moeten we 
redden? Onduidelijk: als links de schoppens heeft 
moeten we vooral niet bieden. Voor schoppens bij 
links spreekt dat maat niets zei, er tegen dat links niet 
2♠ bood. De kwetsbaarheid spreekt ook niet voor 
bieden. Al met al lijkt een snelle pas het beste: 
wellicht heeft mijn lieftallige maat een 4045 met een 
“maximum”, dan kan ie doubleren. En of ik dan bied 
of pas is een probleem voor volgende maand. Het zijn 
juist die gedachteloze momenten die vaak de meeste 
punten naar de buren brengen. Omdat zelfs Svend nu 
geen bod meer zou hebben, berusten wij in jouw pas. 
 
Toine van Hoof: Pas 
Een onzinnig probleem. Ik moet zeker dubbelen of 
4♠ zeggen voordat mijn idiote maat met 4SA op de 
proppen komt. Welnu, dan weet ik wat beters: ik denk 
heel even doch duidelijk waarneembaar na en zeg dan 
"pas". Dan zal-ie toch een 6-6 moeten hebben om nog 
wat uit te halen. Waarom heb ik in hemelsnaam geen 
2♠ gevolgd? Passen is toch vragen om 
moeilijkheden? Het is zo'n vraag als bij een test of je 
geschikt bent als commando: stel je springt op twee 
kilometer hoogte zonder parachute uit een vliegtuig. 
De grond nadert snel. Wat doe je? Als je nu 
antwoordt: ogen dicht en bidden dat je in een 
hooiberg landt, word je finaal uitgelachen: "Hahaha, 
wat ben jij dom. Het juiste antwoord was natuurlijk: 
heel hard wapperen met je armen." Dat jij de in 
bridgeland gebruikte term ‘onhandig’ provocerend 
voor ‘dom’ verruilt, zien wij door de vingers. Ben je 
nou goedgekeurd voor die commando’s of niet? 
 
 

Frans Borm: Pas 
Beslist geen gokje. Het alternatief 4♠ legt het na 
simpel rekenwerk af tegen pas: Als mijn partner 
♠HB10xx met ♦H heeft, zal de tegenpartij naar 5♥ 
moeten gaan en halen we na een doublet en 
klaverstart +100, een winst van 420+100=520 punten. 
Als mijn linkerbuurman ♠HB10xx met ♦H heeft, 
haal ik in 4♠ gedubbeld met wat goede wil vijf 
slagen, een verlies van 1100-420=680 punten. Passen 
dus." 
 
Peter van der Linden: Pas 
Moet ik begrijpen wat diepzinnige oost aan het doen 
is? Met - kennelijk - een mancheforcing had hij 
immers ook 2♣ kunnen openen. Ik neem wel aan dat 
west een keer moet bieden en 2SA dus op nul kan. Is 
oosts 4♥ gebaseerd op een tweede kleur en wilde hij 
die rustig bieden na een positief antwoord, als 
slempoging? Hij is dan dus te zwak voor 2♣ (en dus 
ook te zwak om nu zijn tweede kleur te bieden, bang 
dat west naar slem gaat) en te sterk voor een 4♥-
opening volgens de alternatieve regel van elf. Ik kan 
er helaas geen chocola van maken. In elk geval 
doubleer ik niet, of het nou straf of info is (m.i. is het 
straf: een infodoublet had ik maar meteen op 2♥ 
moeten geven). Straf is hoogst speculatief met deze 
babytroefjes en informatief is zelfmoord als maat 
geen schoppens heeft. Dat laatste geldt dus ook voor 
4♠. Ik heb mezelf overtuigd, Brouwer & Winkel 
ook? Winkel had je al overtuigd, maar Brouwer 
droomde onlangs van een Fredindubbel. 
 
Maurits van der Vlugt: Pas 
Verder geen commentaar. Her monthly kind of thing? 
 
Pieter Steinz: Pas 
 
Kees Wulffelé: Pas 
Het zal jullie niet verbazen dat ik pas. Moeten de 
starfighters soms verleid worden tot het vrolijke, doch 
onzinnige 4♠-bod? Of moet je met doublet vertellen 
dat je in harten tegenzit? Lijken me geen serieuze 
alternatieven. Wij weten heus wel dat jij je door 
mannen niet zal laten verleiden, zeker niet door 
Marcel of Koeno 
 
Alex van Reenen: Doublet  
Aangezien ik over 2♥ geen 2♠ heb geboden (had ik 
zelf misschien wel gedaan) ga ik nu natuurlijk over 
4♥ ook geen 4♠ bieden. Er van uitgaande dat 2SA 
een klassieke afwijzing inhoudt, taxeer ik Oost nu op 
een hand die door extra distributie (7 of 8 kaart) 
harten nu voor 4♥ in aanmerking komt. Te veel voor 
een 4♣/4♥-opening, te weinig (punten) voor een MF-
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opening. Doublet lijkt me nu aangewezen: 
straftendens met schoppens. Voor de minors had ik 
4SA tot mijn beschikking, dus moet doublet die 
straftendens met schoppens aangeven. Leuk bedacht, 
alhoewel maat van die schoppens niks begrijpt. Dit 
riekt naar een: als het niet down gaat had maat 
schoppen moeten bieden, de oen. De laatste keer dat 
jij een van de  juryleden voor 500 had liggen in 4?, 
kon je drang van het doublet ook niet weerstaan. 
Even later moest je ineens 4SA verdedigen, dat met 
een overslag ging. Over ezels en stenen gesproken. 
Agnes Wesseling: Pas 
Het is onwaarschijnlijk dat mijn maat gaat passen op 
een doublet of dat het 4♠ is voor ons. Laat 4♥ maar 
lekker down gaan. 
 
Naschrift 2: 
 
N/Niemand   
  ♠ HB9765   
  ♥ 9   
  ♦ 10432   
  ♣ 84   
R Grammar School R Grammar School 
♠ 2 ♠ 10 
♥ 10 ♥ AVB843 
♦ B985 ♦ AH6 
♣ V1097653   

N

O

Z

W

 ♣ AHB 
  ♠ AV843   
  ♥ H7652   
  ♦ V7   
  ♣ 2   
 
Een spel uit de finale van een 4-tallen schoolwedstrijd 
in Engeland in 1970. De uiteindelijke winnaars - 15 
en 16-jarige scholieren van de Royal Grammer 
School - realiseerden op dit spel een geweldige 
swing.  
 
W N O Z 
 Pas 2♥* pas 
2SA Pas 4♥ dbl 
5♣ Pas 6♣ Allen pas 
* Semiforcing met harten 
 
Waardering:  
Pas=5;  doublet=0 
Zuid meende in zijn jeugdige overmoed te moeten 
doubleren en kreeg daar onmiddellijk spijt van toen 
West terecht 5♣ bood en zijn partner dit zeer goed 
verhoogde tot 6♣. Op de andere tafel opende de RGS 
als Noord met 3♠ dat verhoogd werd tot 4♠. De 
tegenpartij eindigde in 5♥ wijselijk niet 
gedoubleerd!! Twee down.  

3) W/Allen 
Zuid: ♠83  ♥-  ♦AHVB1042  ♣B1093 
W N O Z 
1♥ Pas 1♠ ?? 
 
Kees Wulffelé: 5♦ 
Het liefst onderzoek je 3SA met deze ruitens, maar 
met twee lege hoge kleuren is dat niet te 
onderzoeken. 3♦ is misschien het bod dat deze hand 
het best omschrijft, maar wat doe je dan als de 
tegenpartij een manche in een hoge kleur biedt? 5♦ 
legt de druk bij OW, en als ik dan voor –800 ga zat er 
wel slem in…. 
 
Alex van Reenen: 5♦ 
Kan ook –4 zijn, maar voor de tegenpartij zou het ook 
nog slem in een major kunnen zijn, dus gewoon even 
praktisch zijn. Dat ♣B1093 niet in beeld wordt 
gebracht, lijkt me met deze ruiten-holding minder 
interessant. Een SA-bod of een cue doet natuurlijk 
absoluut geen recht aan de ruitenkleur. 
 
Huub van der Wouden: 5♦ 
Lastig. 5♦ gedubbeld is meestal het einde. Als je in 
plaats daarvan 4♦ biedt, kunnen de buren verleid 
worden tot overbieden, waar maat met zijn sappige 
majors dan bovenop kan gaan staan. Maar ja, heeft 
die geen sappige majors.... Wat 5♦ doet is ook nog 
niet te voorspellen: het kan voor 5 á 800 liggen, maar 
kan tegenover iets als Axx, xxxxx, x, Hxxx ook 
zomaar gehaald worden. Dat laatste staat me zo aan, 
dat ik maar hoog voor de pot ga.  
 
Peter van der Linden: 4♦.  
Ik ben te oud om in sprookjes (3SA) te geloven. Zelfs 
als partner stoppers in beide hoge kleuren zou 
hebben, kunnen er gemakkelijk vijf topslagen weg 
zijn. Hoe zou je trouwens 3SA enigszins 
gecontroleerd willen bereiken? Ja, vroeger bood ik 
het gewoon zelf in deze situatie, maar dat was omdat 
dat leuk was, niet omdat het gemiddeld genomen 
scoorde. Met 4♦ zet je ze maximaal onder druk en 
voorkom je ook (dat is het nadeel van 2♦ of 3♦ als 
dat niet zwak zou zijn) dat partner de buren te snel 
opknoopt. En –800 (-1100?) is gewoon een 
bedrijfsongeval. Maximale druk? Links biedt gewoon 
lachend de manche en of dat nou goed is of niet, hij 
zit pas op vier niveau. Als je 5?  biedt en links heeft 
drie schoppen en rechts vijf dan hebben ze toch een 
probleem, met misschien zes voor het 
neerkletteren.Kijk, daarom is vijf bieden maximale 
druk. 
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Maurits van der Vlugt: 4♦ 
Vroeger, toen Huub en ik de ‘regel van elf’ op BCO 
introduceerden, stond dit soort bieden heel stoer. De 
tijden zijn inmiddels veranderd, en tegenwoordig 
moet je 5♦ doen om een beetje macho te lijken. 
Helaas zijn mijn therapeut en ik op dit moment bezig 
mijn vrouwelijke ik te ontdekken, dus dat zit er even 
niet in. (zet ‘m op Starfighters: zo mooi krijg je ze 
niet vaak voorgezet). HHMMMMMMM: een heerlijke 
voorzet, die wij via lat en  paal  vol in de kruising 
koppen, eventueel voorafgegaan door  een mislukte 
omhaal van Koeno. Die therapeut is vast een 
overgewaaide ‘shemale’ die jou antwoord kan geven 
waarom vrouwen buiten Nederland jouw voorkeur 
genieten, boven de vrouwen (uit 121 landen van 
herkomst) die in Nederland vertoeven? Dan je vier 
ruiten bod: Vleesch noch visch. Eigenlijk net als een 
shemale. 
 
Pieter Steinz: 4♦  
Ze zoeken het maar uit. Dat zullen ze zeker doen. Je 
bedoelt echter: ik laat het ze wel uitzoeken! 
 
Rinus Balkenende: 3♥.   
Eerst 2♥ en daarna 3♥ kan tactisch handig zijn, nu 
kan het nog 3 SA worden. Het eenzijdig karakter van 
de hand geeft de doorslag. De problemen zijn tevens 
naar OW doorgeschoven. Voor 4♥, dat de door mij 
genoemde mogelijkheden uitsluit, heb ik weinig 
waardering. Vermoedelijk mag dat gedoubleerd 
worden gespeeld in een misfit. Zelfs de 
spellingchecker van Windows 1.0 is hierop 
vastgelopen. Rinus, op welke vraag heb je nu 
geantwoord? 
 
Toine van Hoof: 3♦.  
Ook hier ontgaat mij de portee. Ben je na 4?, pas, pas 
misschien weer aan de beurt?  
 
Frans Borm: 2♦ 
Mijn probleem komt later.  
 
Agnes Wesseling: 4♥. 
Als maat 5♣ biedt, bied ik 5♦ en dan zien we wel hoe 
dat verder gaat. Heerlijk, één stap vooruit denken. Ik 
doe gewoon wat en als dat problemen geeft, zal ik er 
later nog eens over nadenken. Volgens Maurits moet 
jij maar eens op zoek naar jouw’mannelijke  ik.’ 
 
 
 
 
 
 

Naschrift 3: 
 
W / Allen    
  ♠ 105   
  ♥ V109742   
  ♦ 863   
  ♣ V7   
♠ AVB7 ♠ H9642 
♥ AHB65 ♥ 83 
♦ 97 ♦ 5 
♣ 64   

N

O

Z

W

 ♣ AH852 
  ♠ 83   
  ♥ -   
  ♦ AHVB1042   
  ♣ B1093   
 
 
W N O Z 
1♥ pas 1♠ ?? 
 
Waardering: 
5♦=5;  4♦=4;  2 of 3♦=2,  4♥=0 
 
Dit spel werd gespeeld door vier vrij bedreven 
bridgers met Zia als kibitzer. Zelfs dan gebeuren er 
vreemde dingen: 
In de praktijk bood zuid slechts 4♦ en gaf west het 
voor de hand liggende antwoord van 4♠, waarna 6♠ 
het eindbod werd. Indien zuid agressief 5♦ biedt, 
heeft west een levensgroot probleem. Zuid kwam, 
vermoedelijk geïnspireerd door de aanwezigheid van 
de grootmeester, heel onschuldig met een kleine 
ruiten uit en west speelde nietsvermoedend ♦7 bij. 
Gewoontegetrouw speelde noord zijn hoogste ruiten 
en tot zijn verbazing hield de slag. Toen was het niet 
zo moeilijk meer om zijn partner een hartenaftroever 
te geven. Eén down.  
 
De vraag is nu wat het beste bod van zuid geweest 
zou zijn. De jury heeft de meeste sympathie voor het 
agressieve 5♦ bod, hoewel 4♦ in de praktijk - zoals 
enkele panelleden aangaven - ook goed kan 
uitpakken.  
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4)W/Niemand 
Zuid: ♠A542  ♥73  ♦B84  ♣B1072 
W N O Z 
3♣ 3♥ 4♣ pas 
pas dbl pas ?? 
 
Peter van der Linden: Pas.  
Wat heeft partner? Hij is vrij sterk, dat is zeker. Niet 
supersterk, dan doubleert hij hoe dan ook eerst. Hij 
heeft geen 4-5(6) hoog, dan doubleert hij eerst en 
biedt dan harten (na mijn verwachte ruitenbod). Het 
lijkt dus op iets als een 2(3)-5(6) hoog. Omdat hij kort 
in klaveren is, kan iets als 3-6-4-0 dus heel goed. Een 
6-5 rood lijkt me onwaarschijnlijk: hij zou de 
Wereldconventie hebben gebruikt of, met een te 
slechte ruitenkleur voor de Wc, nu 4♦ geboden 
hebben. 
Goed, hij heeft dus geen schoppenlengte, geen 
zevenkaart harten, ruitenlengte maar geen vijfkaart en 
is vrij sterk. De keus gaat dus tussen 4♥, 
vermoedelijk goed als hij er zes heeft, en pas, voor de 
veilige plus. Omdat ik niet zo zeker ben van die 
zeskaart en ik voor OW een nare klaverenverrassing 
heb, ook al zouden ze ♣B10 eruit kunnen snijden, pas 
ik dus. Er is namelijk iets raars aan dat bieden van 
OW. Het klinkt naar tien klaveren samen, maar ik kan 
zien dat dat niet zo is. West zal wel een zeskaart 
hebben. Of heeft oost op een singleton gesteund om 
een aftroever te krijgen? Piet Jansen heeft zoiets wel 
eens gedaan, meen ik. Dit doen wij met het oog op 
introevers al jaren. Helaas laat de tegenstander ons 
dan meestal spelen, voorafgegaand door een bandje.   
 
Frans Borm: Pas.  
Geen fit, een aas, vier troeven en pas is mijn favoriete 
bod.   
 
Maurits van der Vlugt: Pas 
Dat is minstens 300 voor ons en misschien wel 
gewoon een bloedbad. Slem (in schoppen?) is geen 
zekerheid, zeker als er een paar kleurtjes niet rond 
zitten. Bedank je therapeut(e): het werkt! 
 
Kees Wulffelé: Pas 
Partner Noord zal voor zijn 3♥-bod met nul klaveren 
wel iets van een 3-5-5-0 hebben. Een 4-kaart 
schoppen verwacht ik daar nie t meer bij. Nu lijkt me 
verdedigen lucratiever dan het onzekere 4♥… Met 
een 5-5 had partner zeker de wereldconventie 
toegepast. Of zijn jouw leerlingen daar nog niet?  
 
Rinus Balkenende: Pas  
Een herkansingsdoublet komt men slechts in de 
laagste klassen tegen. Immers als oost had gepast, had 

ik het ook gedaan, dus de 4-kaart klaver en een Aas is 
mooi meegenomen in de verdediging. Ik wil de 
namen der aanwezigen niet weten…..Met jouw fraaie 
uitleg over het herkansingsdoublet beledig je de 
upperclass van bridgend Nederland. Omdat je de 
laatste jaren zelf in de laagste klassen uitkomt, 
interesseert je dat waarschijnlijk geen ene moer. 
 
Agnes Wesseling: Pas 
Het lijkt me geen manche voor ons (maat heeft 
waarschijnlijk een 3541) en 4♣ zal wel down gaan  Je 
mannelijke ik begint zich te openbaren….. 
 
Toine van Hoof: Pas.  
Misschien is het beter om 4♥ of 4♠ te zeggen maar 
dat zou ik zonder 4♣ van oost ook niet geboden 
hebben. Dat andere biedingen misschien beter zijn, is 
eerder regel dan uitzondering in een biedquiz. Het 
feit dat jij die andere biedingen niet doet, is alleen 
maar erg wanneer ze daadwerkelijk beter zijn. Je 
weet namelijk inmiddels hoe onverbiddelijk de jury 
daarmee omgaat.   
 
Alex van Reenen: 4♠ 
De enige mogelijkheid voor maat om zijn vierkaart 
schoppen nog in beeld te brengen is nu doubleren. 
Met 6-4 ♥-♠ doet een direct doublet geen recht aan 
deze hand. Met 3♥ heeft maat ook niet helemaal de 
wereld qua punten gehad, dus kan doublet nu, ook 
kijkend naar mijn klaver-holding, zeker geen 
straftendensen hebben, dus een 6-4 H-S. Alhoewel 
The Law ook zijn ‘flaws’kent, kan het geen kwaad dit 
eens van de juryleden te lenen. 
 
Huub van der Wouden: 4♥ 
Daar zal ik wel geen punten mee scoren. Als de 
tegenstanders niet al te driest bieden, heeft maat nul 
klavers, waarbij zijn harten zullen neigen naar een 
zeskaart. Passen is een te zware gok – met goeie 
ruitens in de dummy komen ze zo maar in de buurt. 
4♠ is goed als maat er vier heeft, maar dat is 
geenszins gegarandeerd. Ik schat de kans op zes 
harten bij maat hoger in dan op vier schoppen, 
vandaar dus 4♥. Ondanks je mogelijke gelijk qua 
lengte bij partner, is tegenspelen beter. Bestudeer de 
behandeling over de "Law" van meester Brouwer 
maar eens goed.  
 
Pieter Steinz: 4♥  
Zie het probleem niet echt, partner heeft 3640. Hij 
verliest één ruiten- en twee hartenslagen. Mijnheer is 
helderziende? Ben jij trouwens therapeut (of zoek je 
een goeie)? 
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Naschrift 4: 
 
W/Niemand   
  ♠ HV98   
  ♥ AH10954   
  ♦ H107   
  ♣ -   
♠ 6 ♠ B1073 
♥ V86 ♥ B2 
♦ 965 ♦ AV32 
♣ HV9864   

N

O

Z

W

 ♣ A53 
  ♠ A542   
  ♥ 73   
  ♦ B84   
  ♣ B1072   
 
W N O Z 
3♣ 3♥ 4♣ Pas 
pas dbl pas ?? 
 
Waardering: 
Pas=5;  4♥=3, 4♠=1 
 
Je verwacht of hoopt op een 4-kaart schoppen bij 
partner, hoewel dat niet zeker is, en wilt wellicht 
impulsief 4♠ bieden. Het antwoord kun je erg goed 
beredeneren met de "Law-theorie". Stel nu eens een 
5- of een 6-kaart harten en een 4-kaart schoppen bij 
partner. Ten hoogste een 8-kaart fit. De tegenpartij 
heeft ten hoogste een 9-kaart fit in klaver. Volgens de 
Law zijn er dan totaal ongeveer 8+9=17 slagen te 
verdelen in een schoppen contract voor NZ en een 
klavercontract voor OW. Als je in 4♠ inderdaad 10 
slagen zou maken, zou dat inhouden dat er slechts 7 
slagen in een 4♣-contract te halen zijn. Dus een 
gedoubleerd 4♣ contract zal vermoedelijk meer 
opleveren dan een 4♠ contract. Indien 4♠ 1 of 2 
down zou gaan, wordt 4♣ volgens de Law nog steeds 
niet gemaakt. De consequentie is dat je met 
bovenstaande hand moet passen. Zeker als je in 
aanmerking neemt dat je in de kleur van de 
tegenpartij middenkaarten (B10) hebt. Dit geeft Larry 
(Law) Cohen als een factor aan eerder te dubbelen of 
te passen. De zuidhand is dus eigenlijk een 
schoolvoorbeeld om te passen.  
In de praktijk gaat 4♣ na ♥A, ♥H en een kleine 
harten twee down. Na een klaveruitkomst getroefd, is 
noord in een 4♠-contract al troefkort en kan het met 
een normale speelwijze al niet meer gehaald worden. 
Met open kaarten is 4♠ te maken door na de 
klaverintroever harten A en H te spelen, de 3e harten 
te troeven, over te steken met ♠H en vervolgens de 
harten af te draaien.  

5)O/Allen 
Zuid: ♠AHB  ♥73  ♦AHVB54  ♣43 
W N O Z 
- - 1♣ dbl 
1♥ Pas 1♠ 2♦ 
3♠ Pas 4♠ ?? 
 
a. Wat bied je als Zuid? 
b. Je speelt ♦A en ♦H die door oost wordt getroefd. 

Oost speelt een kleine ♠ uit zijn hand. Hoe denk 
je tegen te gaan spelen als de dummy ♠10732 
♥AV54 ♦84 ♣H62 blijkt te zijn? 

 
Frans Borm:  
a. Pas. Inhalig misschien maar dit buitenkansje laat 

ik niet lopen: na een doublet gaat de leider slechts 
één down.  

b. ♠B gaat tussen de beide hartens en ik neem met 
♠H (van een serie de laagste). Vervolgens speel 
ik ♦V, die de leider in de dummy troeft om zijn 
♠V beschut te houden. Hij speelt troef, partner 
legt de negen en de leider speelt klein in de hand. 
Met ♠B en heer trek ik de troeven en ik maak 
nog drie ruitens: +400. Is er een onnozele sukkel 
die gedubbeld heeft? Eén van die sukkels was 
Belladonna en verdiende er 1100 punten mee! 

 
Toine van Hoof:  
a. Doublet. Uit de b-vraag leid ik af dat dit contract 

in elk geval down gaat. De jury wilde het met 
deze vraagstelling niet zo moeilijk maken, want 
het leven is al zo moeilijk. Hoewel -  zie 
commentaar Frans!! - zo gemakkelijk is het dus 
ook weer niet. 

b. Ik neem met ♠H en speel ruiten in de 
dubbelrenonce. Ik zou niet weten wat dat voor zin 
heeft, maar het staat in elk geval wel stoer. 
Zolang je de klassiekers maar kent, kan je niks 
gebeuren. 

 
Huub van der Wouden:  
a. Doublet. Zeker als jullie in b. vertellen dat het 

van start af 1 down is. Het doublet nodigt maat 
niet uit om te gaan bieden! Frans kon nog een 
beetje abstract denken. 

b. Ik geloof niet dat ik deze begrijp. Rechts heeft 
alle punten, dus zal het niet meer dan één down 
gaan. Voor de vorm neem ik voor met ♠H, en 
speel ik nogmaals ruiten na. Als leider hebberig 
wordt en in dummy introeft om schoppen uit te 
zakken voor mijn (naar hij aanneemt) ♠A sec, 
dan is ie een boel down. Ik roep dan wel ‘ach kijk 
nou wat er tussen de klaveren tevoorschijn komt’, 
zeker als ik tegen Winkeltje speel. Deze 
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doortrapte manier van tegenspelen werkt ook als 
je in de praktijk minder goeie kaarten hebt. Men 
verdenkt je dan van een betere kaart en gaat 
teveel down. Zeker de juryleden. 

 
Peter van der Linden:  
a. Pas. Raar probleem, uit de dummy blijkt dat je 

down in handen hebt, dus voor ‘doublet’ krijg je 
natuurlijk de punten... Ik zal toch eerlijk 
antwoorden. In de praktijk zou ik aannemen dat 
OW niet gek zijn (dat blijkt west wel te zijn als je 
de dummy ziet: waar haalt-ie 3♠ vandaan?). Het 
lijkt me niet dat het vaak twee down zal gaan en 
pas dan is doublet interessant. Als het fifty-fifty is 
of het gemaakt wordt of één down gaat, is het 
tegen de odds te doubleren (verlies/winst is –
170/+100). Eerlijk duurt het langst. Bovendien 
wordt het dan ook nog een leuk probleem. 

b. Oost moet zo ongeveer alle punten hebben die je 
mist, zou je zeggen. Zijn waarschijnlijkste 
verdeling lijkt 4-2(3)-1-6(5). Heeft oost inderdaad 
die 13 punten, dan gaat het contract gewoon één 
down (♦A en je drie schoppens). Maar ja, het is 
een probleem. Kennelijk kan het meer down. 
Maat heeft dus iets. ♠Vx maakt niet uit. Maar als 
maat iets heeft, is een vijfkaart schoppen bij oost 
waarschijnlijker. Zou maat ♠V sec hebben en 
moet ik crocodile-en met ♠H? Dat heeft alleen 
zin als maat met ♠V ingegooid zou zijn. Dan 
moet-ie ♥Bxxxx en ♣VBx hebben.Dan blijft er 
wel heel wein ig voor oost over (♠xxxxx ♥H10 
♦x ♣A10xxx). Vooruit maar: ♠H: als maat klein 
bekent (dan heeft de leider tenminste nog 9 
punten), meteen klaveren, als-ie ♠V speelt, kan 
ik de anderen troeven meenemen en klaveren 
spelen. In elk geval niet roeftrekken en ruiten in 
de dubbelrenonce, dat zou zou maat squeezen als 
oost 5-2-1-5 heeft. Blijkt oost 4-3-1-5 te hebben 
dan kan ik wel na drie troefrondjes ruiten spelen, 
maat heeft lucht. In alsmaar ruiten in de 
dubbelrenonce pompen zie ik geen voordeel. 
Heeft oost zes klaveren dan valt er niks meer te 
verdedigen en gaat het maar één down. Niet erg 
overtuigend, ik zal wel iets missen. To deep my 
friend, way to deep. 

 
Maurits van der Vlugt: 
a. Dubbel. Iets zegt me dat het down gaat. Niet iets; 

Koeno. 
b. Ik pak de boer en speel weer ruiten. Daarna 

lekker achterover leunen en rustig op mijn slagen 
wachten. Bijna helemaal goed. Lees eens een 
goed bridgeboek of beter: leen er een van Huub 
of Toine. 

Kees Wulffelé: 
a. Doublet 
b. In slag drie ♠B. Het contract is nu eentje down. 

27 punten in zicht en de leider oost heeft 
geopend. Waar zou nog een slag kunnen liggen 
voor de verdediging? Mist de leider nog ♣V? Ik 
vervolg met ♠A en ♠H en ga er met harten uit… 

 
Alex van Reenen:  
a. Pas, ofschoon ik wel denk dat het vaak down zal 

gaan, maar meestal niet meer dan één. Ik geloof 
niet in twee ruiten- en drie schoppenslagen. 
Meestal zal het één ruitenslag en twee of drie 
schoppenslagen worden. Voor ons is het zeker 
niets, want vrijwel alle restpunten zitten bij OW, 
dus verliezen wij altijd twee harten- en twee 
klaverslagen: -500, terwijl er meer dan reële 
downkansen zijn. Volgens de Wet van Doodkorte 
mag je nooit vrijwillig geboden manches 
doubleren tenzij je 100% down in handen hebt. 
En als je nooit een gedoubleerde manche laat 
halen, doubleer je te weinig . Van die wet van 
Doodkorte hadden wij nog nooit gehoord. Geldt 
die wet misschien alleen voor jou..? 

b. Gelukkig, 1 down hebben we al, maar er is nog 
een kleine kans op 2 down. Als oost een 4315 in 
handen heeft en op 11 punten heeft geopend, dan 
zou klaveren vrouw nog kunnen ontbreken en als 
dat zo is moeten we de leider een optie geven om 
♣V bij zuid te zoeken (als hij bijvoorbeeld 
♣AB10xx heeft). Op de 4e harten kan oost maar 
een klaver kwijt. Dus, we nemen ♠B, vervolgens 
♠A en ♠H en spelen een kleine ruiten na, deV/B 
maskerend, waarmee de troeven zijn verdwenen. 
Noord gooit natuurlijk een ruiten af op de 3e 
schoppenronde. Aan oost nu te raden hoe de 
klaveren verdeeld zijn en wie ♣V heeft. 

 
Rinus Balkenende:  
a. Pas. In mijn dummy verschijnt steevast als ik 

doubleer: ?V109x ? A10xx ? xx  ?  Hxx en RHO 
heeft : ?xxxxx  ? HB  ?-  ?AVB10xx. Dit past 
prima in het gegeven biedverloop. Misschien redt 
maat hier voor -500. Bitternes by age. Vooral dat 
redden van maat heeft ons doen schuddebuiken. 

b. ?B. Maat heeft geen ?V sec, zodat ik moet 
krokodillen. Ik trek de troeven als oost er 4 had 
en speel weer ruiten. Tenzij oost volslagen 
krankzinnig heeft geboden, zie ik geen slag meer 
voor ons binnenkomen. De pointe was….... ?  De 
pointe? Inderdaad die boer en niet die krokodil. 
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Agnes Wesseling:  
a. Pas. We hebben wel een ruitenfit, maar 5♦ is 

vrijwel zeker down en 4♠ ook. Doublet lijkt mij 
niet goed, want als ♠V achter zit of er geen 
ruitenslag doorkomt, met nul punten bij de maat, 
is het zomaar weer gemaakt. Met 0 punten bij de 
maat en ♠V achter is 5♦ zelfs 3 down. Je moet 
niet te veel redenen zoeken waarom de leider het 
haalt, probeer redenen te bedenken waarom hij 
downgaat. Als je ze kunt grijpen, dan grijp je ze 
toch? Positive thinking (eerste druk door S. 
Germann).Hoewel,( zie commentaar Frans) er 
toch een addertje onder het gras zit als je ze 
grijpt. 

b. Ik pak ♠H, voor het geval maat de vrouw sec 
heeft en speel harten na. Als noord 6 klaveren en 
4 schoppens heeft, kunnen er 3 harten weg op de 
klaveren en maat zou ♥H kunnen hebben. 
Eindelijk op de snelweg, maar door een 
benzinepomp toch weer in de polder beland. 

 
Pieter Steinz:  
a. Pas. Ik heb me toch al gemeld? 
b. Moet ik denken over tweede downslag? Ik had 

toch al niet gedubbeld, en zie zelfs met ♥H bij 
maat geen manche. Maar goed, vraag suggereert 
anders en ik herstel antwoord in: 5a doublet 5b 
nu moet partner ♣A en V hebben en speel klaver 
na voor 500. 

 
Naschrift 5: 
 
O / Allen    
  ♠ 54   
  ♥ B962   
  ♦ 10987   
  ♣ 987 Benito Garozzo 
♠ 10732 ♠ V986 
♥ AV54 ♥ H108 
♦ 83 ♦ 2 
♣ H62   

N

O

Z

W

 ♣ AVB105 
  Giorgio Belladonna 
  ♠ AHB   
  ♥ 73   
  ♦ AHVB54   
  ♣ 43   
 
Zuid: ♠AHB  ♥73  ♦AHVB54  ♣43 
W N O Z 
- - 1♣ dbl 
1♥ Pas 1♠ 2♦ 
3♠ Pas 4♠ ?? 
 

a. Wat bied je als Zuid? 
b. Je speelt ♦A en ♦H die door oost wordt getroefd. 

Oost speelt een kleine ♠ uit zijn hand. Hoe denk 
je tegen te gaan spelen als de dummy ♠10732 
♥AV54 ♦84 ♣H62 blijkt te zijn? 

 
Waardering: 
a. pas of doublet=5. Dit is speciaal voor panelleden 
die graag hoog scoren. 
b.  
♠A of H en ruiten na: 5 
♠B en ruiten na: 3 
♠B en schoppen na: 0 
♠H en harten of klaver na: 0 
 
Victor Mollo beschreef "what happens when Greek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meets Greek or rather when Italian meets Italian" 
refererend aan de "griekse gift". Gevraagd naar een 
spel dat hem een bijzonder genoegen had 
geschonken, haalde Giorgio Belladonna dit spel uit 
een onderlinge robberpartij aan.  
Hierin werd stevig doorgeboden. Nadat hij tegen het 
door hem gedoubleerde 4♠ contract met ♦A was 
gestart en ♦H vervolgde, getroefd door Benito, nam 
Belladonna de nagespeelde kleine schoppen met de 
heer en speelde opnieuw ruiten, getroefd in de 
dummy. Garozzo speelde troef met de intentie de 
gemarkeerd ♠B bij noord er uit te snijden. En … om 
vervolgens te kunnen claimen. Tot zijn schrik - niet 
tot zijn verbazing want Garozzo kende de genialiteit 
van zijn blueteam-genoot maar al tegoed - kwam 
Giorgio met ♠B op de proppen. Vervolgens trok deze 
de laatste troef met zijn aas en incasseerde drie vrije 
ruitenslagen voor 4 down. Benito keek een beetje sip 
en dacht toen vermoedelijk dat ze beter in hetzelfde 
team konden zitten om de wereld een 15-tal jaren 
lang met bridge van een andere planeet te laten 
genieten.  
 
 
 
 
 
 



 35 

6) W / Allen 
Zuid: ♠-  ♥AHB853  ♦A98743  ♣6 
W N O Z 
1♠ pas 3♠ ?? 
 
a. Wat biedt u als zuid?  
b. Tot welk niveau denkt u - na een zuinig antwoord 

van partner en passen bij de tegenpartij - door te 
bieden en op welke wijze? 

 
Rinus Balkenende:  
a. 4♥.  Met ♦H erbij of nog sterker doe ik 4♠.  
b. 5-Niveau. Ik kan nu na 4♠ (al dan niet door maat 

gedoubleerd) nog 5♦ bieden. Had west een 
zwarte os, dan zal hij 5 of 6♦ bieden. Op 6 en 7-
niveau ben ik dan wel uit de stoot. 

 
Huub van der Wouden:  
a. 4♥. Mijn plan is om eerst 4♥ te bieden en als ik 

nog een keer aan de beurt kom 5♦. Dat lijkt me 
handiger dan 4♠ (harten plus een lage kleur), wat 
als OW meteen 5♠bieden, komen de ruiten 
wellicht niet uit de verf. Als ik pech heb, is het 
bieden zo hoog opgelopen dat ik geen 5♦ meer 
kan bieden. Vanwege mijn twee azen acht ik die 
kans niet heel groot. 6♦ over 5♠ zonder iets van 
maat te horen gaat me veeeeeel te ver. 

b. 5-niveau. Blijkbaar had ik 6a ook al fout, haha. 
Partner heeft helemaal niks te antwoorden, en 
zeker niet zuinig. Of was je vraag, wanneer ie 
nou een keer bier ging halen? Jullie gaan me nu 
natuurlijk uitleggen dat maat een renonce harten 
heeft en stuk vijfde ruiten, en dat de 
tegenstanders over 4♥ niets meer doen. Nou ja, 
dan maar zelf een rondje halen.  Praktisch bieden 
voor gevorderden. Wij kopen een exemplaar van 
je, Huub. 

 
Frans Borm:  
a. 4♥  
b. Als partner 4♠ ‘uitneemt’ met 5♥ bied ik over 

5♠ nog 6♥. In andere gevallen bied ik alleen nog 
5♦ en laat verdere acties aan partner over.  

 
Maurits van der Vlugt:  
a. 4♠. Mega-Michaels. Mijn therapeut is op 

vakantie...En  had die vakantie  verdiend. 
b. Vijf. En wel door het bewegen van mijn rechter 

hand naar de hoek van de tafel, alwaar zich een 
roodgekleurd, kunststof doosje bevindt. In dit 
doosje zitten onder andere 35 kartonnetjes die elk 
een bod vertegenwoordigen. Ik neem er een van 
en plaats dat voor me op tafel zodat alle andere 
spelers, inclusief de 29 kibitzers, dit duidelijk 

kunnen zien. Die laatste behandeling van de 
therapeut  had je niet moeten nemen. Je hebt er 
toch niet voor betaald, zo hopen wij. 

 
Toine van Hoof:  
a. 4♠. Wereldconventie: toont harten plus een 

minor en een spel dat te sterk is voor 4♣ of 4♦. 
b.  Mijn partner zal wel 5♣ bieden en dan zeg ik 

5♦. Zegt hij 5♥, dan pas ik.  
 
Peter van der Linden:  
a. 4♠, harten en een minor. Na partners 5♣ 

corrigeer ik naar 5♦ en leun achterover. Als maat 
dan niet naar 5♥ corrigeert en ze bieden 5♠, dan 
doubleer ik. Zo heb ik mijn hand meteen volledig 
geboden (twee-drie losers als er geen volledige 
misfit is). Ik weet eerlijk gezegd niet of dit een 
Wereldconventie -situatie is (4♦), zou een aardig 
alternatief zijn, dan wel eentje erbij of ze nou 4♠ 
bieden of niet. Dus ook dan het vijfniveau. Niet 
goed vind ik over 3♠ 4♥ bieden. Daarna (over 
4♠) klinkt 5♦ niet zozeer sterk alswel defensief. 
Bovendien kan er op 4♥ rondgepast worden als 
het slem voor je is. 

b. Zie bij a: ik dwing maat meteen naar het 
vijfniveau: hand verteld. 

 
Alex van Reenen: 
a. 4♠. Volgens het principe van opgave 2: Een 

tweekleuren spel met harten en een minor. 
b. Het meest zuinige en te verwachten antwoord van 

noord zal wel 5♣ zijn, waarna ik met 6♦ de 
keuze geef tussen pas en een correctie naar 6♥. 
Drie kleine harten en ♦Hx zijn zo maar 
voldoende. Aangezien we op niveau aan het 
viertallen zijn, verwacht ik bij oost heel weinig 
punten, en aangezien west ook tot een punt of 20 
beperkt zal zijn, blijven er toch wat punten voor 
maat over. Daarbij komt nog dat ik niet de wereld 
aan verdediging heb tegen 4 of 5♠. 
Waarschijnlijk zal maat wel tegenzitten maar of 
dat er 3 of 4 zijn en of daar poppetjes, en dus 
waarschijnlijk slagen bijzitten, blijft gissen. Heb 
je dat optimistische bieden van het partnership 
met Doodkorte overgehouden? We dachten dat je 
van het partnership met Koeno wat meer 
realiteitszin was bijgebleven. 

 
Kees Wulffelé:  
a. 4SA 
b. Twaalf rode kaarten maar matige ruitens. Na 5♣ 

van partner wordt het 5♦ en biedt hij een rode 
kleur dan ben ik daar heel content mee, en pas… 
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Agnes Wesseling:  
a. 4SA 
b. na 5♣ bij de maat bied ik 5♥, na 5♦ of 5♥ bied 

ik 5♠. 
Pieter Steinz:  
a. Doublet. Dit antwoord heb ik maar op de 

vraagstelling gebaseerd. Je woont zeker richting 
Doorn? 

b. vraag b suggereert dat het antwoord doublet moet 
zijn, op het zuinige 4♣ antwoord, kan alleen maar 
door geboden worden met 4♠, op 5♣ bied ik nu 
5♥, lijkt op controle in klaver, en op 6♣ bied ik 
6♦ en als het kwartje valt bij partner kiest hij een 
rode kleur. Je moet je van al die rare suggesties 
niets aantrekken en objectief (Peter zou zeggen: 
"eerlijk") antwoorden. 

 
Naschrift 6: 
 
Z / OW Paul Chemla   
  ♠ B765   
  ♥ 96   
  ♦ 102   
  ♣ A10543   
♠ A10832 ♠ HV94 
♥ V10 ♥ 742 
♦ H6 ♦ VB5 
♣ VB98   

N

O

Z

W

 ♣ H72 
  Michel Perron   
  ♠ -   
  ♥ AHB853   
  ♦ A98743   
  ♣ 6   
 
W N O Z 
1♠ pas 3♠ 4♠ 
Pas 5♦ Allen pas  

Waardering: 
a. 4♥=5;  4♠=3;  4SA=2;  doublet=0 
b. Na 4♠ een zuinig antwoord zo mogelijk 5♦=5 en 

6♦=0 
 
 
Michel Perron bood 4♠ en riskeerde hiermee op 5-
niveau down te gaan. Hij dacht waarschijnlijk dat 3♠ 

barrage was. Paul Chemla 
bood 5♦ kennelijk met de 
bedoeling 6♣ te bieden als 
zijn partner zou corrigeren 
naar 5♥ en hiermee een ♣-
♥ spel zou aangeven. Of 
misschien dacht hij dat 

partner met 4♠ een éénkleurenspel aangaf. In dat 
geval betekende 5♦ dat hij bereid zou zijn eventueel 
6♣ te spelen. De achtergrond is ons niet bekend. Het 
contract was echter rijkelijk hoog dat weliswaar 
precies gemaakt werd. De jury vindt 4♥ als meest 
praktische bod te prefereren. Opvallend is dat 
verschillende panelleden dezelfde betekenis hechten 
aan 4SA en 4♠. Het verschil is niet uit de verf 
gekomen. Moeten we 4SA alleen voor lage 
kleurenspellen reserveren? Lijkt wat overbodig, want 
4♠ is economischer. Partner zou met 4SA nog zekere 
waardes kunnen aangeven voor een eventueel slem. 
 
© Star Magazine 2002 
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De uitslag en de tussenstand na drie rondes zijn als volgt: 
 

 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b Pt Tot 
Huub v/d Wouden 6♦ 5 Pas 5 5♦ 5 4♥ 3 Dbl 5 ♠H, ♦ 5 4♥ 5 5 58+38 96 
Frans Borm 6♦ 5 Pas 5 2♦ 2 Pas 5 Pas 5 ♠H, ♦ 5 4♥ 5 5 56+37 93 
Rinus Balkenende  5♥ 4 **  3♦ 2 Pas 5 Pas 5 ♠B, ♠ 0 4♥ 5 5 58+  
Maurits v/d Vlugt  6♦ 5 Pas 5 4♦ 4 Pas 5 Dbl 5 ♠B, ♦ 3 4♠ 3 5 47+35 82 
Toine van Hoof 6♦ 5 Pas 5 3♦ 2 Pas 5 Dbl 5 ♠H, ♦ 5 4♠ 3 5 47+35 82 
Peter v/d Linden  Pas 3 Pas 5 4♦ 4 Pas 5 Pas 5 ♠H, ♣ 0 4♠ 3 5 48+30 78 
Agnes Wesseling 4SA 0 Pas 5 4♥ 0 Pas 5 Pas 5 ♠H, ♥ 0 4SA 3 5 50+23 73 
Pieter Steinz 5♦ 2 Pas 5 4♦ 4 4♥ 3 Pas 5 ♠, ♣ 0 Dbl 0 5 47+24 71 
Kees Wulffelé  Pas 3 Pas 5 5♦ 5 Pas 5 Dbl 5 ♠B, ♠ 0 4SA 3 5 35+31 66 
Alex van Reenen * Pas 3 Dbl 0 5♦ 5 4♠ 1 Pas 5 ♠B, ♠ 0 4♠ 3 0 17  
 
*  Alex doet voor de eerste keer mee in de plaats van Ed Franken. Is wat traag van start gegaan, maar zal 
ongetwijfeld op een gegeven moment op volle toeren gaan draaien. Alex krijgt voor de andere twee 
biedrondes zijn gemiddelde op basis van zijn percentage van het aantal punten door alle deelnemers totaal 
behaald.  
**  Rinus is op vakantie. De score op probleem 2 wordt voor hem later ingevuld. 
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