
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
15 januari 2013, 2e avond Howell I 

Parenbridge, een glibberig spelletje 

door Jaap Hazewinkel 

 
Elke dinsdag als ik naar Den Hommel toe rijd, kom ik vanuit het Noorden en neem ik afslag 8. 
Dan rij ik richting de brug over het Amsterdam-Rijn kanaal en zie een bordje: “Pas op, 
verkeerssituatie gewijzigd!” Elke keer denk ik dan: Zou die fly-over dan nou eindelijk klaar zijn? 
Nee hoor, er is helemaal niets gewijzigd. Gisteren echter was dat bordje helemaal waar. 
Weliswaar was de verkeerssituatie zelfs in het hele land gewijzigd en dit stuk weg was geen 
uitzondering; met de sneeuwresten was het zonder meer glibberig te noemen. Die fly over is 
kennelijk gevaarlijk maar over `s Heren wegen mochten we ons gisteren gewoon begeven. 
 
De Howell is in volle gang, en dat spelletje kan ook lastig zijn; zonder iets geks te doen glij je uit 
en land je op je snufferd. Ook gisteren was dat natuurlijk het geval. Soms een droge klap maar 
ook wat slapstick. Leuk, als je de humor ervan kunt inzien. Ik speelde deze maal met Peter 
Hendriks, omdat mijn vaste maat Leon aan zijn carrière moest werken (ook belangrijk). Peter 
was beschikbaar omdat Ferdinand Verwijs zijn energie spaart voor de bekerwedstrijd komende 
zondag. Wel moest ik in de B-lijn spelen, maar dat bleek geen onoverkomelijk bezwaar. 
 
We hebben ons kwartiertje voorbespreking goed gebruikt, gegeven ook dit biedverloop, direct 
aan de eerste tafel: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Peter    Jaap 
    2♣*  pas  * o.a. zwak met de majors 
2SA*  pas  3♣**  pas  * sterke relay ** maximum 
3♦*  pas  3♥**  pas  * vraagt ** 5♠, 4♥ 
4♠  allen pas 



In viertallen een niet al te lastig spelletje: je mist 2 azen en mag dus één troef verliezen. 
Daarvoor hebben ze een safety play uitgevonden: ♠H, ♠ naar de 9. Maar in paren is de kans op 
de meeste slagen: ♠A, ♠ naar HB. Om er in dit geval achter te komen dat je down bent.. 
Gelukkig kreeg Peter dit probleem niet, want noord startte troef! 
 
Op het spel erna krijg ik een glibberig spelletje af te spelen. Ik glijd uit. 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Peter    Jaap 
      2♥*  * Muiderberg 
pas  pas  2♠  pas 
4♠  allen pas 
 
Hoewel het voor het eerst was dat ik met Peter speelde, kon ik me niet aan de indruk onttrekken 
dat hij op een doublet van mijn kant hoopte. Ik had daar echter niet de kaart voor en bood mijn 
kleur (afgesproken als: hoeft geen opening te zijn maar wel een stevig volgbod).  
De start is ♣8, voor ♣H in noord. Noord switcht naar ruiten, die ik op tafel neem. Ik speel een 
schoppen naar ♠B, voor ♠A in zuid. Zuid continueert de aanval op de communicatie door ruiten  
terug te spelen. Ik neem in de hand en bevind mij op het “kill-point”.  
Ik ga de fout in door een klaveren te troeven om de schoppen snit te herhalen. Weer een 
parenbeslissing: zo kan ik 4♠ +1 maken als de troeven 3-2 zitten. Nu ga ik echter down, want 
noord troeft de derde ruiten en kan ♣A incasseren, mijn troeven in dummy zijn immers op. Ik 
verlies nu in allebei de zwarte kleuren 2 slagen. Dat was boven het midden, want iedereen in de 
B-lijn zit in 4♠ en vrijwel iedereen gaat minstens 1 down. 
 
Hoe moet het dan wel? Als ik goed op de kleintjes had gelet (♦5 en daarna ♦4 in noord) dan 
weet ik dat zuid een 1534 heeft. Je weet ook vrijwel zeker dat zuid ♥H heeft (noord heeft ♣AH 
en ♠V), dus je kunt in de x-ruff: ♥9 naar de V, ♥A (klaveren weg), harten getroefd, klaveren 
getroefd, harten op. Noord is machteloos, je gaat ook je laatste klaveren op tafel troeven en 
noord maakt alleen ♣H en 2 troeven.  
 
Op de volgende tafel testen we de defense van onze opponenten. Ook hier bleek het juiste pad 
een gladde weg, belangrijk was om niet meteen onderuit te gaan. 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Peter 
    pas  3♦ 
dbl  5♦  dbl  allen pas 
 
West startte ♥ en ik legde dummy neer met de opmerking “dit zou wel eens gemaakt kunnen 
worden”. Dat klopte: ♥H, klaveren snit, ♣A (schoppen weg) en de downslag was verdwenen als 
sneeuw voor de zon. Misschien is ♦A starten om dummy te bekijken het meest raadzaam.  
Over glibberig verdedigen gesproken... De gelegenheid om gladjes onder een aas uit te komen 
om een contract te doen sneuvelen doet zich niet zo vaak voor. Daarom was het zo bijzonder 
dat op tafel 4 deze gelegenheid zich twee keer voordeed!  
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Peter    Jaap 
  pas  1SA  pas 
2♣*  pas  2♦  pas  * Stayman 
3♣ *  pas  3♦ **  pas  * Minor suit ask ** een 5-kaart 
3♥ *   pas  3SA  pas  * vraagt  * 5-kaart ♦ 
4♦  pas  4♥  pas 
4SA  pas  5♥  pas 
6♦   allen pas 



Ja, ook de “minor suit ask” was de revue gepasseerd in de korte systeembespreking. Tijd nuttig 
besteed! Niet dat er enige aanleiding is, maar als zuid een kleine schoppen start kan leider het 
in de praktijk niet goed doen. Zuid startte echter ♠A en er kon al gauw worden geclaimd.  
 
Even later deze freak: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Peter    Jaap 
      1♥ 
1♠  4♥  4♠  pas 
pas  5♥  dbl  allen pas 
 
Gelijk Rudi Carrell in zijn “Samen een straatje om”, klonk “Wie neemt wie nu uit?” door mijn 
hoofd. Ik besloot dat NZ onze 4♠ aan het uitnemen was, hoewel ontegenzeggelijk mijn 4♠ onder 
druk was geboden. Maar het maakt wel! Mijn doublet was om aan te geven dat ik geen interesse 
had in 5♠ en bovendien dat een schoppen lead misschien niet de beste was. Als partner 
klaveren was gestart dan was die boodschap overgekomen. Hij startte echter gewoon ♠ .... 
leider raadde de harten gelukkig verkeerd en het contract ging alsnog 1 down. 
De reguliere downstart is echter een kleine ruiten onder ♦A vandaan: voor mijn heer; ruiten 
terug en een 3e ronde door mij getroefd. Ja, dat is double dummy. Ik geef zelf ook toe dat ik op 
een klaveren start had gehoopt, maar zoals het ligt is daarin voor ons geen droog brood te 
verdienen. 
 
Zat glibberpartijen tot dusver, maar hoe zat het nou met die slapstick? Die passeerde in de 
laatste ronde en dus heb ik dat ook tot het laatst bewaard. 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Peter    Jaap 
    pas  1♠ 
2♥  4♠  allen pas 
 
Peter mocht uit en deed het heel goed door ♥A uit te komen en ♥2 na te spelen. Ik troefde en 
speelde klaveren na, als gevraagd. Leider nam met het aas en .... 
Het lijkt alleszins redelijk om een klaveren te troeven, over te steken naar ♠A en nog een 
klaveren te troeven, ♦A, ruiten getroefd en de rest van de troeven trekken. Om hem moverende 
redenen speelde leider echter een ruiten naar de vrouw... de snit verloor en het dak kwam naar 
beneden: ruiten na getroefd, harten getroefd, ruiten na en zo komt ♠V via de uppercut nog 
binnen. Zo kwam de taart uiteindelijk in het gezicht van de leider (lijder?): 3 down. Op de site 
staat dat NZ 3♥ speelden, maar ze zaten echt in 4♠. 
 
Het was zonder meer leuk om weer eens in de B-lijn te spelen, hopelijk mag dat na deze 
competitie ook weer regulier. In de A-lijn spelen was gisteren niet leuk, met maar 9 paren. Laten 
we het maar houden op de weersomstandigheden, dat de opkomst zo laag was... 
 
Tenslotte: Ik heb al maanden geleden een twitteraccount geopend (@BCStarUtrecht), dat ik op 
dit moment onder mijn beheer heb. Ik ben van plan deze weer vaker te gebruiken als er 
wetenswaardigheden zijn vanuit de redactie.  
 
Als u als twitterend STAR-lid, iets te melden heeft voor andere STAR leden, stuur de tweet dan 
onder meer naar @BCStarUtrecht en ik zal het bericht in de meeste gevallen retweeten naar 
andere geïnteresseerden. Joost Dirkson en Leon Bijnsdorp volgen dit account inmiddels al. U 
toch binnenkort ook? 
 


