
Afgelopen dinsdag op de club...

Lustrumdrive 6 maart 2012 groep D

Bridge voor dummies: duiken, zakken, bukken

Door Peter Bosman

Ik ben met Gabriella Parra in de laatste parenserie gedegradeerd uit de C, maar op 
vrolijke wijze. Dat betaalde zich uit op de lustrumdrive van Star (70 jaar!). Zelden zo 
veel nullen om de oren gehad, maar blijven lachen. Laatste les van de zes van Tim 
Verbeeks geanimeerde clinic die aan de drive vooraf ging: geef het nooit op.
De drive kreeg een bijzondere draai door op het eerste spel van elke serie van drie 
de dummy te laten meespelen –met de kaarten dicht natuurlijk. De speeltechniek 
transformeert dan naar die van de verdediging: de uitkomst, de signalen. Het dwingt 
je je een beeld te vormen van wat de tegenstanders in handen hebben – en van wat 
partner heeft vooral. Grappig, het gaf aanleiding tot tal van misverstanden. Of 
stommiteiten. 

De mooiste daarvan gebeurde op spel 4. Met het volgende tweekleurenspel vond ik, 
west, 1♠ beter dan twee. Links van me werd 2♣ gevolgd. Ik wachtte natuurlijk op 
een negatief doublet, maar nee, er kwam 4♦, een controle voor de schoppen. Zo 
kwamen we rustig in 4♠. 

4. W/NZ
♠ -
♥ VB8
♦ V7642
♣ A108432

♠ AB963

  

♠ HV10854
♥ H103 ♥ 2
♦ - ♦ HB109
♣ HV975 ♣ B6

♠ 72
♥ A97654
♦ AB543
♣ -

  west  noord   oost   zuid
   1♠     2♣     4♦    pas
   4♥    pas     4♠
  pas    pas

In de D ging men vreemd genoeg onderuit in 4♠ (of hoger). In de A maakte iedereen 
het contract, soms met een overslag. Tegen ons werd met ♣A gestart, en klaveren 
getroefd. Met dummy open kun je claimen, een hartenslag voor de tegenpartij. Maar 
op een vierde ronde ruiten van partner was ik de draad compleet kwijt en gooide ik –
o schande- een klavertje weg en ging ik met het D-veld mee) Dat gebeurde op het 
moment dat partner zei dat we eigenlijk konden claimen....(wat ik natuurlijk had 
moeten doen).



Een spel later was alles weer normaal, maar moest je je mentaal wel zien te 
herstellen van die opdonder van spel 4. De tegenpartij belandde in een normale 3SA, 
waartegen partner startte met ♠4 (1e-3e-5e). 

5. N/NZ
♠ HV10
♥ H432
♦ HB2
♣ AHB

♠ A87

  

♠ 9543
♥ B85 ♥ AV107
♦ V10974 ♦ 83
♣ 42 ♣ 1076

♠ B62
♥ 96
♦ A65
♣ V9853

Fijn dat dummie nu weer gewoon dummie was. West geloofde die schoppen wel en 
switchte ♥B, die mocht houden. ♥8 na, voor de tien van oost. Harten aas betekende 
slag 4 voor de verdediging en een prettige score.

In les 1 van zijn clinic behandelde Tim het duiken, en een paar lessen later het 
zakken. Het verschil daartussen is me niet geheel duidelijk geworden, net zo min als 
hoe het zit met bukken, dat niet ter sprake kwam, maar in alle gevallen gaat het 
neerwaarts, -een deemoedige speelwijze, ZEN zeg maar. Een in de clinic 
onbesproken variant kwamen we tegen op het volgende spel : 

14. O/Niem
♠ A109873
♥ B853
♦ 84
♣ 4

♠ HVB

  

♠ 2
♥ H64 ♥ AV72
♦ AH106 ♦ 5
♣ VB7 ♣ AH108652

♠ 654
♥ 109
♦ VB9732
♣ 93

Noord startte tegen 6SA met ♦8, via de boer voor de heer. Leider incasseerde ook 
het aas en draaide de klaveren af. Op de 4e klaveren gooide leider een hartje af, op 
de 5e een ruiten. Op de zesde klaveren verwijderde leider ♠V en op de zevende ♠H. 
Noord was gedwongen de onmogelijke keus te maken tussen het wegggooien van 
♠A of van een van zijn vier harten. 6SA+1 was een volle top in de D, die bijdroeg 
aan de eerste plaats die we in de groep haalden. Een slimmerik merkte na afloop op 



dat die dwang niet mogelijk was geweest met ♠A uit. Het niet starten met het aas is 
ook een vorm van duiken, toch? Of van zakken of bukken -.het verdient  een eigen 
naam. Een putstart misschien?

Het mooiste was nog, dat wereldkampioen Louk Verhees jr. met zijn pa de eerste 
prijs in de A binnenhaalde. Daar doe je het allemaal voor.


