
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB..... 
 
Butler, 16 maart 2010, groep C 
 
Natenmaaien 
Door Peter Bosman 
 
Ja, dat is een anagram. Een aantal bridgevrienden van mij vond de oorspronkelijke 
titel toch wat onder de Balkenende-normen en –waarden. Maar ik baalde nou 
eenmaal als een stekker. 
Het leek wel aardig te gaan, afgelopen dinsdag. Op spel 7 remden we op tijd af: 
 

 

 
west 

 noord   oost  zuid 

 -  -  -  pas 

 1♥  pas  3♠*  pas 

 4♦  pas  4SA  pas 

 5♦**  pas  5♥  pas 

 pas  pas   
 

*   controle 
** 1 of 4 van de vijf azen 
 

Troef uit, precies gemaakt, +10. 
 
Ook op spel 15 kwamen we in een mooie 5: 
 

7. Z/Allen    

  ♠ V1093   

  ♥ 762   

  ♦ HV4   

  ♣ A87   

    

♠ HB ♠ A8 
♥ VB1085 ♥ AH943 
♦ A92 ♦ 106 
♣ B32    ♣ HV65 
     

  ♠ 76542   

  ♥ -   

  ♦ B8753   

  ♣ 1094   



 
15, Z/NZ    

  ♠ AHB642   

  ♥ A53   

  ♦ V105   

  ♣ 10   

    

♠ V10853 ♠ 97 
♥ HB74 ♥ V10982 
♦ H ♦ B6 
♣ AB2    ♣ V984 
     

  ♠ -   

  ♥ 6   

  ♦ A987432   

  ♣ H7653   
 
 
 west  noord   oost  zuid 
 -  -  -  pas 

 1♠  pas  1SA  2SA 

 pas  3SA  pas  4♦ 
 pas  5♦  pas  pas 

 pas    
 
Kleine schoppen uit voor de boer (klaveren weg). Schoppen aas (weer klaveren weg) 
en schoppen heer, goed voorgetroefd met de boer voor♦A. Leider gaf alleen een 
klaveren en troef heer af, +5. 
 
Goede beslissingen ook op het volgende spel: 



 
17. N/-    

  ♠ 9   

  ♥ 9742   

  ♦ AHB10872   
  ♣ 5   

    

♠ 108765 ♠ AB32 
♥ HV1065 ♥ AB3 
♦ V6 ♦ 5 
♣ 7    ♣ VB984 
     

  ♠ HV4   

  ♥ 8   

  ♦ 943   

  ♣ AH10632   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
 -  3♦  dbl  5♦ 
 5♥  pas  pas  dbl 

 pas  pas  rdbl  pas 

 5♠  pas  pas  dbl 

 pas  pas  pas  
 
Dit was het allereerste spel van de avond en we waren meteen klaarwakker. Noord 
vond de kleine zonde om een preempt laag te doen met een vierkaart hoog ernaast 
wel te verdedigen vanwege de kwaliteit van die rode kleuren. Zuid bood uitstekend 
5♦ en west begrijpelijk 5♥. Wat betekent nu redoublet? Zuid haalde opgelucht adem 
toen west ‘corrigeerde’ naar 5♠. Dat ging -3, voor een schamele +3. 
 
Maar we lieten ook kansen voor open doel liggen. Op de combi tegen de zusjes 
hadden we vijf slagen voor het oprapen tegen hun 3SA: 



 
 
29. N/Allen    

  ♠ A952   

  ♥ B7   

  ♦ 753   

  ♣ A1073   

    

♠ 103 ♠ V874 
♥ A983 ♥ H10642 
♦ 964 ♦ HV10 
♣ B865    ♣ 9 
     

  ♠ HB6   

  ♥ V5   

  ♦ AB82   

  ♣ HV42   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
 -  pas  pas  1♣ 
 pas  1♥*  dbl**  2♠** 
 pas  2SA  pas  3SA 

 pas  pas  pas  
 

*      transfer Walsh 
**     die heb ik 
***   overwaarde 

 
Oost moest uit en had niet het flauwste vermoeden van de harten A-vierde van 
partner. Harten onder de heer uit leek hem dan ook weinig aantrekkelijk. Ruiten heer 
dan maar? Zul je net zien dat in dummy ABx(x) verschijnt, dacht hij nog vlak voordat 
hij met de heer startte. 3SA+1 kostte ‘maar’ 4 imps. Waar ging het fout? 
 
In de laatste ronde moesten we tegen ons captainpaar (Star 13). Altijd leuk om 
elkaar de maat te nemen op de clubavond. Leuk? Op het eerste spel kreeg ik al 
bange vermoedens: 



 
 
9. N/OW    

  ♠ B85   

  ♥ A96   

  ♦ 9764   

  ♣ 1042   

    

♠ H9 ♠ AV64 
♥ H87 ♥ B103 
♦ AV853 ♦ HB 
♣ AB8    ♣ H973 
     

  ♠ 10732   

  ♥ V542   

  ♦ 102   

  ♣ V65   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
  -  pas  1♣  pas 

 1♦  pas  1♠  pas 

 4SA  pas  5♣*  pas 

 6SA  pas  pas   pas 
 
* 1 of 4 van de 5 azen 
 
Noord startte ♠5 en zag de bui al hangen. Leider nam in de hand, incasseerde de 
ruiten van dummy en nam de snit op ♣V. De ruiten gecashet en toen de klaveren 
ook nog 3-3 bleken te zitten kwam het contract binnen:  -12. Om uit je vel te 
springen. “Ja, we hadden afgesproken vanavond wat steviger te bieden”, aldus een 
van onze teammaten. 
Op het volgende spel deden we nog wel iets terug: 



 
 
10. O/Allen    

  ♠ 9654   

  ♥ H9873   

  ♦ 9   

  ♣ A52   

    

♠ AV3 ♠ HB102 
♥ 4 ♥ 106 
♦ V854 ♦ AH1062 
♣ H8763    ♣ 104 
     

  ♠ 87   

  ♥ AVB52   

  ♦ B73   

  ♣ VB9   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
 -  -  1♦  1♥ 
 dbl  4♥  pas  pas 

 dbl  pas  pas  pas 

    

Preciies gemaakt na ♦4 uit, +7. Waar ging het fout bij OW? Aardig was wel dat oost 
in slag twee ♣10 naspeelde, precies de kaart waar de leider zich het hoofd over 
brak. 
 
Maar op het daaropvolgende spel deden we ons zelf de das om. 



 
 
11. Z/-    

  ♠ A9   

  ♥ HB6532   

  ♦ HB5   

  ♣ AV   

    

♠ H10753 ♠ B8642 
♥ 1074 ♥ - 
♦ 632 ♦ V108 
♣ 85    ♣ 109742 
     

  ♠ V   

  ♥ AV98   

  ♦ A974   

  ♣ HB63   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
 -  -  pas  1♣ 
 pas  2♥*  pas  3♠** 
 pas  4♣  4♠  6♥ 
 pas  pas  pas  
 

*    goede opening, 6-kaart of goede vijf 
      **   controle 
 
Ook na schoppenstart is 7♥ een makkie. Azenvragen zou nuttig zijn geweest, je 
hoort dan 3 van de 5 azen. Aan de andere kant heeft noord ook wel wat over na die 
6♥: ♠A en ♣V. Genoeg om dan zelf maar de zeven te bieden? Dat 4♠-bod zal de 
leerboekjes niet halen, maar doet er ook weinig toe. Score: -5 
 
Op het laatste spel verpestten onze maten de avond door een dicht slem te bieden 
dat door de meeste C-paren werd gemist: 
 
12.W/NZ    

  ♠ H32   

  ♥ V4   

  ♦ 986   

  ♣ B6542   

    

♠ A754 ♠ V986 
♥ A952 ♥ HB8763 
♦ H ♦ AVB 
♣ H1098    ♣ - 
     

  ♠ B10   

  ♥ 10   

  ♦ 1075432   

  ♣ AV73   
 



 
 west  noord  oost  zuid 
 1♣  pas  1♥  pas 
 2♥  pas  4♣  pas 
 4♦  pas  4SA  pas 
 5♥  pas  6♥  pas 
 pas  pas   
 
Het bieden verdient niet de schoonheidsprijs (west zou nog ♣A en ♠Bx(xx) kunnen 
hebben en zelfs met ♠H en ♣A is het nog niet dicht) maar het bleek wel een dichte 
zes en kostte ons -8.  
Ons captainpaar bleek niet alleen tegen ons er stevig tegenaan te zijn gegaan, maar 
de hele avond al: +40. Kanjers.  
Of ze nog op mijn 65-jarige feest mogen komen? Jawel, als ze maar niet over die 
vier spellen beginnen. 
 
 


