
Afgelopen dinsdag op de club…
Dinsdag 8 december, Butler I, vijfde avond

Agressief normaal doen
Door Wubbo de Boer

Op de weg naar Star hebben Agnes en ik het over agressiviteit in bridge. Agnes vindt dat 
onze tegenstanders het vaak veel te goed doen omdat we het ze niet moeilijk maken. 
Ongetwijfeld waar, maar ik ben ook al een man op leeftijd en daarom voorstander van 
normaal doen. Ik knoop het wel goed in mijn oren.

Op spel 2 van de avond krijg ik als noord de volgende hand:

5
V873
HV8765

4
8

Zij wel, wij niet gaat het links pas, maat pas en rechts 1♣. Ons gesprek in de auto ligt nog 
vers in het geheugen, dus vroeg in de avond besluit ik te kijken hoe de wind vanavond gaat 
waaien. Ik volg daarom 4♦. Normaal natuurlijk voor een jeugdspeler, maar voor mij zeker 
ingegeven door onze gebrek aan agressiviteit. Het bieden gaat als volgt verder:

N O Z W
- pas pas 1♣
4♦ dbl 5♦ 6♦
pas 6♠ a.p.

Dat heb ik goed geregeld met mijn agressiviteit. West stoomt met gepaste partner door naar 
6♠, dus dit moet een scherp contract zijn. Agnes heeft ook agressief meegedaan met de 
volgende opwindende kaart:

A876
542
B93
BT6

Is over de start nog iets zinnigs te zeggen? Ik denk het niet en gelukkig Agnes ook niet dus 
zij start ‘normaal’ met ruiten. Het hele spel ligt als volgt:



Spel 6 (O/OW) 
5
V873
HV87654
8

V942
AHB9
A
HV93

N
W + O

Z

HBT3
T6
T2
A7542

A876
542
B93
BT6

Inderdaad een scherp contract maar wel met kansen. De leider pakt ♦A en speelt twee keer 
schoppen. Als je aas vierde tegen hebt in een 4-4 fit van de tegenpartij is het bijna altijd goed 
om twee keer te bukken. De controle is voor de leider dan veel lastiger. Agnes weet dat 
natuurlijk ook en doet dit dan ook. Hierdoor is een eventuele winnende optie van de leider 
(♥V bij noord eruit snijden) niet meer winnend. De leider wordt dan namelijk kort gespeeld 
door zuid met ruiten na als ze aan slag is met ♠ aas. Als de leider een derde keer troef speelt 
volgt ook een vierde keer troef waarmee de leider een slag tekort heeft. De leider snijdt 
uiteindelijk op ♥ vrouw en dat is 1 down.
Alles bij elkaar moet ik concluderen dat onze beider wijsheden in de auto kloppen. Zowel 
agressief zijn als normaal doen is lonend.


