
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB......

Butler zitting 1, groep D, 25 oktober 2011 

Good old bridge mates

Peter Bosman

Afgelopen dinsdag had ik het genoegen weer eens met mijn vroegere bridge-mate te 
spelen, Chris Hartog. In de D weliswaar maar daar stond tegenover dat in die groep 
de nieuwe bridgemates werden uitgeprobeerd. Daar moet over zijn nagedacht: als 
de boel in de soep loopt dan maar het beste in de D. En het moet gezegd, het zijn 
handige, compacte apparaatjes waarop je niet langer meer je vingers blauw hoeft te 
drukken om een score in te voeren. Als Steve Jobs nog wat langer had geleefd had-
ie vast nog wel een I-Mate op de markt gebracht. En misschien ook wel een nieuwe 
schudmachine, de I-Deal, want de oude is nu toch echt een vervanging toe, getuige 
een aantal hoogst merkwaardige spellen.
Genoeg gekletst, hoezeer u ook gewend bent geraakt aan urenlang geouwehoer van 
Herbert Dijkstra en Maarten Diucrot tijdens Tour-etappes, in Studio Voetbal en in 
Voetbal International. Je kunt daar tegenwoordig de Televizierring mee verdienen. 
Maar goed, ik moest niet alleen invallen als speler, maar ook als uw wekelijkse 
verslaggever.
De eerste paar ronden gingen wel lekker. Zo scoorden we op spel 7 een lucky 6♣. 
West moest uit na een houtje-touwtje biedverloop:

7. Z/Allen auteur
♠ 72
♥ 96
♦ AVB
♣ AHB1072

♠ 103

  

N

O

Z

W

♠ H98654
♥ A10542 ♥ VB7
♦ 8754 ♦ 1093
♣ V8 ♣ 9

Chris
♠ AVB
♥ H83
♦ H62
♣ 6543

 west  noord   oost  zuid
   -     -     -   1♣*
  pas    3♦**    pas   3SA
  pas   ??

*   vanaf 2-krt
** bedoeld als 1e/2e controle

Ik hoopte op een hartencontrole bij maat, zodat ik nog 4♦ kon bieden en hij de bal er 
in kon koppen. Maar op 3SA zat ik vast. Omdat Chris in de klaveren hooguit twee 
punten kon hebben bood ik maar een Heijermans-slem in de hoop dat de vis 



betaalbaar zou blijven. Twee gelukjes. De eerste: west moest uit en kon onmogelijk 
diens partner bereiken om door de hartendekking heen te spelen. De tweede: ♠H zat 
goed. Een slem niet om naar huis te schrijven, wel in Star Magazine. 

Een ronde later een spel  waarop de oude schudmachine nog flink had staan 
shaken:

20. W/Allen auteur
♠ VB8732
♥ 63
♦ 63
♣ A73

♠ H64

  

N

O

Z

W

♠ 10
♥ A ♥ VB10875
♦ HV109 ♦ 74
♣ B10854 ♣ HV96

Chris
♠ A95
♥ H942
♦ AB852
♣ 2

 west  noord   oost  zuid
   1♣     2♠*    3♥   3♠
   4♣     4♠    5♥  dbl
   pas     pas    pas

*  zwak

Chris kwam uit met ♠A, waarop ik de twee speelde. Wij spreken dat Lavintaallje 
beiden, dus klaveren na, klaveren getroefd: 3 down. 4♠ was vaak down gegaan, 
maar waarom eigenlijk? Stel, oost komt met ♥V uit. Dekken heeft geen zin, tenzij 
oost Fred Kaps heet en van AVBxxx met de vrouw is gestart. West, aan slag met het 
aas, zal een lage kleur spelen, waarschijnlijk ♦H. Die moet je laten houden. West zal 
overschakelen naar klaveren voor het aas, klaveren getroefd, ♦A, ruiten getroefd 
met de boer, de laatste klaveren getroefd, troef aas, ruiten getroefd, ♠V voor de heer 
van west en claim. Wat gebeurt er als west niet ♦H maar ♣B naspeelt? Gepakt met 
het aas, klsveren getroefd, Ja, nu wordt het lastig.

Nu we verder die avond als OW door moesten, was het uit met de pret. Mijn trouwe 
bridgemate bleek de regel van 20 niet te erkennen. Zo had hij op spel 19 al lak aan 
die regel –verder toch een heel nette man- en opende hij op de eerste hand 1♣ met

HV9
B65
H872
VB10

We kwamen uiteindelijk nog goed weg in 3♠. Als excuus mogen de compacte zwarte 
kleuren gelden.

Op spel 4 had Chris volgens die doctrine juist wel kunnen openen, maar deed hij dat 



niet:

4. W/Allen
♠ A5
♥ AB963
♦ 9543
♣ 96

Chris auteur
♠ V642

  

N

O

Z

W

♠ 987
♥ 4 ♥ HV75
♦ H87 ♦ AVB10
♣ HVB52 ♣ 87

♠ HB103
♥ 1082
♦ 62
♣ A1043

  west  noord   oost  zuid
   pas     2♥*    pas  pas
   dbl     pas    pas  pas

* Muiderberg

Start: ♦A –de acht bij Chris, oneven-, ♣8 voor het aas (Bij Chris de 2, aansigmaal). 
Harten voor de negen en de vrouw. Klaveren na voor de boer. ♣H voor troef boer en 
heer. Wat speel je na? Gezien het informatiedoublet van Chris koos ik voor 
schoppen om geen slag in de ruiten weg te geven...Had ♣V in plaats van de heer 
geholpen (ook een Lavintaaltje)?
We zullen het nooit weten.

Een mooie actie van Chris op spel 11:



11. Z/-
♠ 6532
♥ 3
♦ H94
♣ B7642

Chris Auteur
♠ 87

  

N

O

Z

W

♠ B4
♥ HB87 ♥ A965
♦ V732 ♦ A108
♣ V103 ♣ AH98

♠ AHV109
♥ V1042
♦ B65
♣ 6

 west  noord   oost  zuid
     -      -    -   1♠
    pas     3♠    pas   pas
    pas

Noord bood uitstekelba..(foei) 3♠, en wij bleven gelukkig uit 4♥ dat normaal 
gesproken één down gaat. Chris startte even uitstekelba...troef, kwam aan slag met 
klaveren en speelde weer troef. -2. 

Op één ronde van het einde kwamen wiji in een normale 4♥, dat vanwege het 
vreemde biedverloop werd gedoubleerd.

27. Z/-
♠ AV7653
♥ 96
♦ 8
♣ 10432

♠ HB109

  

N

O

Z

W

♠ -
♥ 108532 ♥ HB4
♦ A75 ♦ H109642
♣ A ♣ HVB5

♠ 842
♥ AV7
♦ VB3
♣ 9876



  west  noord   oost  zuid
     -      -     -  pas
   1♥     2♥    3♠  pas
   4♥    pas   pas  dbl
  pas    pas   pap

Het bieden van noord vergt wel enige uitleg. Het belooft een zwakke 6-kaart 
schoppen of twee andere combinaties met steeds iets in schoppen en in één geval 
13+ punten. Is dat geen rode afspraak? Mag dat? Je kunt je op Muiderberg en op de 
Multi voorbereiden, maar op dit soort exotische afspraken niet.
Noord kwam uit met zijn singleton voor de negen, de boer en het aas. 
Die acht stinkt natuurlijk een uur in de wind, maar wat nu? Klaveren aas 
gedeblokkeerd, schoppen getroefd, klaveren HVB geïncasseerd waarop de laatste 
twee ruiten verdwijnen. Je mag nog drie slagen verliezen. ♦2 na getroefd. Schoppen 
getroefd. ♦H getroefd met de tien. Troef na voor de 6, de heer en het aas. In elk 
naspel komt leider weer aan slag en pakt met  troef tien de negen, contract.
Een alternatief is na ♣A ♦7 na te spelen. Als noord troeft beneemt hij een vaste slag 
van zijn partner; als hij iets anders wegdoet wint ♦H de slag. Op de hoge klaveren 
gaan een ruiten en twee schoppen weg.

Old Bridgemates never die.

 


