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Slem met 3 azen en troef heer bij de vijand
Gerard Elsendoorn

Na afloop van het spel zei tegenstander links (2 koppen groter) vriendelijk dat hij mij 
wel buiten zou opwachten en de man rechts mompelde iets van dat ie nu wel kon 
gaan douchen.

Je hebt
♠ -
 HV54
 H765
♣ V10876

Links 1 en partner geeft een informatiedoublet. 
Rechts 2, uitgelegd als een puntje of 7-9 met ruiten of heel weinig punten met 
harten mee.
Ik heb 10 punten, links en partner een opening, dus zal het wel de laatste variant zijn. 
Aan die schoppenpunten van partner hebben we niet zoveel en dat hartenbezit voor 
de aas is in de aanval ook niet veel waard. Voor een luie 3♣ heb ik echter toch wel 
wat veel en 4♣ is ook niet echt aantrekkelijk, want ik kaart al jaren met mensen die er 
een ziekelijk genoegen in scheppen om dan een piepkleine doubleton klaveren op 
tafel te leggen.
2SA is achteraf beschouwd misschien het beste bod, maar dat bod heb ik pas 12 uur 
later verzonnen. En zou partner wel begrijpen dat het voor de lage kleuren zou zijn?
Dus maar een doubletje gegeven. Dat wordt toch niet ingelaten en dan kan ik later 
alsnog klaveren bieden. Geef ik en passant ook even aan dat ik ruiten heb. Wat ben 
ik toch eigenlijk een talent.
Links 3. Het moet allemaal niet gekker worden. “Partner ik heb 6 harten”. Alsof 2 
vrijwillig geboden dat ook niet zou beloven. Maar ik besluit wijselijk om te zwijgen. 
Heb mijn handen al vol aan mijn eigen geknoei.
Twee keer pas en ben ik weer aan de beurt. Of er voor ons een manche in zit is voor 
mij nog niet duidelijk en ik besluit maar voor straf te doubleren. A zit weliswaar 
achter me, maar ik ben zo’n puntenkulmannetje en met 23 punten samen wordt dat 
echt niet gemaakt. Hoe moet de leider trouwens in die dummy komen met die 2 
punten? En ze zijn kwetsbaar, dus een aangenaam bloedbadje is in de maak.

Ik was wel tevreden over deze messcherpe analyse.

Links pas en partner gaat nadenken. Daar heb ik nou zo’n hekel aan. Ik heb jaren 
gespeeld met iemand die mij verbood om na te denken: “Daar komen toch maar rare 
dingen van?”
En ja hoor: 4♣..
Hij loopt uit mijn strafdoublet weg!

Mijn tandengeknars moet tot in de verre omtrek te horen zijn geweest. Maar de 
betere bridger herstelt zich snel en maakt het hoofd weer helder. Ik heb 5 klaafjes 
mee waar hij niets van weet, partner heeft een renonce harten en die H zal ook wel 
prettig zijn. En misschien heeft de vijand nog wat nutteloze punten in schoppen?  Ik 
ben heel erg van de puntenkul, maar niet altijd. Het is zo maar zes.



Maar om dat nou blind te bieden is toch een weinig wetenschappelijke aanpak. Daar 
houden ze bij Star niet van. Dus maar even een ruitencue aangeven: 4.

Partner denkt dat ik ruitenlengte heb en biedt 5.
En ik dus 6♣.
Links een splijtend doublet. Is ook niet zo gek met twee azen en troef heer.
De man met de 2 punten startte met A.

Partner had
♠ HVxx
 -
 VBx
♣ ABxxxx

En was er met ♣H goed niets meer aan de hand. Snel maar even een kruiwagen 
gehaald om de vracht impen mee te kunnen nemen.

Partner en ik zijn dinsdag pas als laatste weggegaan. Je weet het maar nooit. 
Eenmaal buitengekomen goed opgelet of ik niet het geluid hoorde van een zacht 
ronkende Mercedes met gedoofde koplampen die op het punt stond om een 
sympathieke bridger met tweewieler te pletten. Je leest van die gekke dingen de 
laatste tijd.

Het hele spel en het biedverloop:
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west  noord  oost  Zuid
    -      -     -   Pas
  pas    1   dbl   2
   dbl    3   pas   pas
   dbl    pas   4   pas
   4    pas   5   pas
   6    dbl   pas   pas
  pas

Redactie: het luide tandengeknars had OW ertoe kunnen bewegen de arbiter te 
roepen toen west 5 ‘corrigeerde’ naar 6♣.....


