
Afgelopen dinsdag op de club …

Dinsdag 9 juni, Howell II-7

Messcherpe manches met mr. M 
Door Henk van Doren

Toen ik ruim 25 jaar geleden Marja leerde kennen, bridgede zij met ene Herman 
Schoenmacker. Deze Herman onderscheidt zich door een heel bijzondere partnerselectie: 
Hij wil op EGBC eigenlijk met iedereen wel bridgen, zolang de partner maar van het 
vrouwelijke geslacht is, afgestudeerd is in de rechten en een voornaam heeft die begint met 
een M. Omdat ‘mijn’ mr. M was verhinderd, moest ik op zoek naar een invaller en dat werd 
een andere mr. M, oftewel Marijke Erich. 

Het competitiereglement van STAR is door Marcel Winkel deze week al onder de aandacht 
gebracht. De invallersregeling is ook heel boeiend: als je met een invaller speelt die 
gerechtigd is om mee te doen in een hogere groep, moet je als paar in die hogere groep 
spelen. Ik vind dat op zich niet onredelijk, omdat er anders sprake zou kunnen zijn van een 
kennelijke versterking. Je score in die hogere groep telt gewoon mee in je eigen groep. Dat 
is wel dubbel nadelig: een niet-ingespeeld partnership, waarvan één van de spelers in een 
lagere groep thuishoort moet het zien te bolwerken in die hogere groep. Eigenlijk zou je 
score in die hogere groep moeten worden aangevuld met een bescheiden bonus (bijv. 1% 
per avond per groep die je hoger speelt) om die nadelen te compenseren. Als de lezer wil 
weten waarom ik me daar plotseling druk over maak, kan deze het volgende doen: tel maar 
eens 2% (ik heb 2 keer met een invaller in de B-groep gespeeld) op bij onze score in de 
eindstand en kijk dan op welke plaats we waren terechtgekomen 

Nu toch maar over naar die messcherpe manches:

Spel 7 (Z/Allen)
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Deze leverde maar liefst de volle 100% op in de B-groep (was in de andere groepen 
trouwens ook goed geweest voor een bijna-top). Marijke opende als zuid met 1 , west 1 , 
doublet bij mij en via pas, 2 , 2 , 3 , pas, 4 , pas, 4  mocht ze dit pittige eindcontract in 
veilige haven zien te brengen.

Ruitenstart gepakt met A, V via H voor het aas, harten na voor B en dan moet je nog 
wel even opletten. 3 was zeker een seccie, dus je kunt niet veilig oversteken met een 



ruitenintroever. Klaveren na voor V en A en nu kan het spel niet meer down, omdat B 
goed zit. Well done.

Soms wordt een deelscore ook plotseling een manche:

Spel 23 (Z/Allen)
Zuid begint met 1 , pas in west en noord biedt 3SA, 
gealerteerd. Even naar de bekende weg vragen (dacht 
ik), maar nee, het was geen 13-15 no-splinter, maar 
een of andere splinter. Zuid kon echter niet meer 
reproduceren wat het precies was. Uit inspectie van de 
systeemkaart bleek het hier te gaan om een 
minisplinter (7-10) in een nog onbekende kleur. Dit 
leek mij een uitstekend moment om 4  te bieden (two-
way: of het is sowieso goed of het schept extra 
verwarring bij zuid). Doublet bij  zuid, allen pas. Kijk, 
sprak ik toen guitig, zo kun je nog onder de manche 
uitnemen, maar Marijke keek niet blij toen ze dummy 
neerlegde.

Start H, overgenomen met het A en troef na. A genomen in zuid en een tweede troef 
voor mij. NZ hebben zo te zien een koud slem gemist, dus gedoubleerd -1 scoort vast al 
lekker. Het werd nog iets mooier: A en ruiten na voor H. Toen zuid eerst A probeerde 
had ik de rest voor +710. Wellicht een schrale troost voor de oppies; het maakte voor de 
parenscore niets uit.

Ook op spel 2 zaten we even in een messcherpe manche:

Spel 2 (O/NZ)

Na een 1 -opening in oost kwam Marijke er sportief in 
met 1  (we waren vergeten iets af te spreken over 
sprongvolgbiedingen…..), 2  in west, en toen vond ik dat 
ik genoeg had voor de manche. Na ampele overweging 
besloot oost tot 5  waar ik een strikje om deed. Marijke 
startte harten voor mijn A. Maatje heeft VTxxxx, dus 
daar moet nog iets naast zitten om een kwetsbaar 
volgbod te rechtvaardigen. Toch maar A en dat was 
bingo. Klaveren na voor de H en een 3e klaveren 
getroefd. De schoppenverliezer kon niet weg dus het 
eindigde met gedoubleerd -3. Op zich een goede 
uitnemer, maar in de B-groep – net als in alle andere 
groepen trouwens - de volle nul punten waard voor OW. 

Manches met mr. M, niks mis mee.
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