
De wraak van de man in de Mercedes

Door Aris Verburgh

Een paar weken geleden kon u het verhaal van de man op de fiets lezen, die bang was voor 
“de wraak van de man in de Mercedes”. Wel een beetje terecht want als je 6♣ (gedoubleerd), 
een contract waar je in wat gelukkig in bent gekomen, maakt met drie azen en troefheer 
buitenboord, heb je als tegenspelers wat uit te leggen aan de bar. Inmiddels is wel duidelijk 
dat de man in de Mercedes die avond het gaspedaal niet ingetrapt heeft. Hij wachtte zijn 
kans af…

Afgelopen dinsdag troffen ze elkaar weer in een sportieve ontmoeting aan de bridgetafel. De 
sfeer was, uiteraard, gespannen. Het spel van 30 oktober was nog niet vergeten.
Het volgende gebeurde op spel 4.

W  N  O  Z
2♦ 2♥ 3♠  4♥
4♠ dbl pas  5♣
pas 5♦ pas  6♥

Het begin van het bieden is vrij logisch, na 4♥ gaat het afwijken van de meeste biedverlopen. 
West denkt nog 4♠ te kunnen bieden. Het is wel precies het bod wat noord nodig heeft om 
aan te geven dat er interesse is in meer. Want als zowel NZ als OW een manche bieden, kan 
noord nu met een doublet aangeven dat hij 4♠ niet wil tegenspelen, maar naar 5 of 6♥ wil. 
Zuid heeft een prachtige hand mee en weet inmiddels dat zijn partner een renonce schoppen 
heeft.

Zijn gedachten dwalen weer af naar 30 oktober. Hij ziet de kruiwagen met impen weer uit het 
zicht van de koplampen verdwijnen. Net op tijd wordt hij weer wakker en komen zijn 
revanche gevoelens boven. Dit is het spel om die kruiwagen terug te halen. Hij biedt 5♣  
(eerste controle klaver) en denkt voldaan: wat een controle heb ik toch over het spel.
Na het logische 5♦ (controle ruiten) van partner nog maar eens even naar links en naar 
rechts gekeken, en ja hoor, hij knalt 6♥. Links en rechts zijn verbazend stil. Hebben ze wel 
gezien dat ze 6♥ moeten verdedigen?

Schijnbaar niet, want de start met singleton ♣7 is bedoeld om 6♥ 2 down te spelen. ♣7 wordt 
genomen in de dummy met ♣B. Een lichte denkpauze bij west, niet onopgemerkt door de 
leider zorgt voor zekerheid over waar ♣V zit. ♥10 wordt door iedereen gedoken. Een kleine 
harten naar ♥B is voor oost. Hij speelt troef na voor ♥V in de dummy. De gemarkeerde 
klaveren snit voltooid het slem.

Het 6♣ spel van 30 oktober kostte 13 impen, dit slem leverde 15 impen op. Toen de 
aanhanger maar achter de Mercedes gehangen om de impen weer mee terug te nemen.

Het volledige spel:
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To be continued?


