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Bij veel spelers is timing een slecht verzorgd onderdeel van bieden, 
spelen en tegenspelen. Dat geldt haast ook voor het schrijven 
erover, want als ik vorige week was ingepland een verslag aan te 
leveren terwijl wij -68 hadden gescoord had ik vast gezegd: nu effe 
niet. We hadden alle slems geboden die er niet in zaten (op een na, 
maar die hadden we niet moeten bieden, had ik echter toch kunnen 
maken) en alle slems gemist die er wél in zaten. Maar je kunt juist 
van rampzalig verlopen bridgeavonden een mooi verhaal maken. 
Alleen dat woord al, rampzalig, staat garant voor pieken en dalen in 
spel en emo. Het eerste lid van het samengestelde woord belooft 
drama, het tweede genot. Bridge als een thriller, als theater! 
Zo bezien had ik vanavond juist moeten weigeren een stukkie te 
schrijven met een score van +59. Wat is daar nou aan? Zulke 
scores haal je alleen als tegenstanders zich massaal vergissen, daar 
is niets spannends aan. Was ook zo. 
Op een paar spellen na als je de tegenpartij de kans geeft zich te 
vergissen door bij het bieden precies op het goede moment het spel 
op de wagen te zetten. Wat dat betreft lijkt bridge soms wel op 
wielrennen. Op spel 5 bijvoorbeeld vond noord de hand met die 10 
punten wel een 1♥-opening waard.  
 

Oost bood geheel correct volgens 
de theorie over volgbiedingen 
(lees onder anderen Mike 
Lawrence) 2♦; zuid doublet (waar 
anderen wellicht 2♠ hadden 
geboden), west 4♦ en noord, 
trouw aan het openingsbod, 4♠. 
Oost liet zich niet wegblazen en 
bood nog 5♦. En zo stoomden we 
vrolijk op naar 7♦ (uitnemer 
tegen 6♠...), waarop noord het 
welletjes vond en doubleerde 

voor 800. De opening is riskant, 6♠ down laat de score helemaal de 
andere kant uit slaan. Als noord op de eerste hand past is het 
onwaarschijnlijk dat zuid nog 6♠ zal bieden. Maar nu nam noord 
hier als het ware een voorsprong op het bieden door te beginnen 
met 1♥. Bij het bieden heeft timing te maken met het zo snel 
mogelijk onder druk zetten van de tegenpartij, die er onder 
bezwijkt.  

5. N/NZ    
  ♠ B1064   

  ♥ B6432   

  ♦ 7   

  ♣ AHB   

♠ 8 ♠ 532 

♥ 97 ♥ AH105 

♦ 10984 ♦ HVB53 

♣ 976543   
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 ♣ V 

  ♠ AHV97   

  ♥ V8   

  ♦ A62   

  ♣ 1082   



 
Iets dergelijks vond plaats op spel 21, bij goede kwetsbaarheid: 
 

W N O Z 
 1♣ 4♦ pas 

pas ?   
 

Noord opende met een SA van 18 
punten 1♣, waarop oost –nkw- 4♦ 
knalde. Zuid paste misschien iets 
te beheerst (voor doublet te 
weinig punten, maar wel de 
perfecte shape), en toen mocht 
noord weer. Die zat geslacht. Na 
lang denken kwam doublet, zuid 
4♥, dat twee down hobbelde voor 
12 verloren imps. 

 
Op timing bij spelen en tegenspelen kom ik binnenkort terug. Dan 
gaat het er om net op tijd een slag ontwikkelen om je contract te 
maken, of voor de verdediging om het nog down te spelen. Maar 
dat heeft vaak ook met op tijd bieden te maken. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

21. N/NZ    
  ♠ VB10   

  ♥ AH   

  ♦ V942   

  ♣ AV32   

♠ A932 ♠ 76 

♥ V10653 ♥ 9 

♦ 3 ♦ AHB10765 

♣ 764 
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♣ B109 

  ♠ H854   

  ♥ B8742   

  ♦ 8   

  ♣ H85   


