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In 1984, toen Polen nog communistisch was, togen spelers van DDS, Star en een paar 
Amsterdamse clubs naar Sopot, het nogal verlopen ‘Scheveningen’ van Gdansk (inclusief 
Kurhaus en een bouwvallige pier die niet meer betreden mocht worden) voor het jaarlijkse 
internationale zomertoernooi, naar het model van Juan-les-Pins. Eén van de DDS-spelers, 
Leeuw Beijdorff, die nauwe contacten onderhield met een aantal Poolse topspelers, deed mij 
verslag van een opmerkelijk spel in de finale ronde van het viertallentoernooi. Het speelde 
zich af tussen twee Poolse topteams. Als hoofdredacteur van Sans Rancune, het clubblad 
van DDS, deed ik er verslag van in dat blad en verwerkte ik het later in het kerstnummer van 
Star Magazine (december 1984), waarvan ik ook redactielid was. Het artikel heette Christmas 
Carol en in plaats van de Poolse topspelers –op een paar na- figureerden onder anderen 
Joseph, de hoogstzwangere Maria en de Kerstman in die finale, die ik voor het verhaal had 
vervangen door een noodgedwongen verblijf in een ingesneeuwd stationnetje ergens in 
Polen. De Kerstman was gemodelleerd naar de toentertijd hoog aangeschreven bridger Carol 
van Oppen –vandaar de titel. Om de tijd door te komen was er een viertallenpot 
georganiseerd. 
Ik laat nu verder de originele tekst over dat spel spreken; ik heb enkele irrelevante passages 
weggelaten (aangegeven met (...) en hier en daar toelichting verschaft (pb). 

 

De sneeuwstorm bulderde onverminderd voort toen de spelers zich gereed maakten 
voor de volgende, en voorlopig laatste ronde. Het zag er steeds meer naar uit dat de 
reizigers de kerstnacht in het oude stationnetje zouden moeten doorbrengen. 
Op het eerste spel kreeg de Kerstman de kans eindelijk eens te schitteren. Maar dan 
wel in de verdediging. Want tot zijn teleurstelling lag het spel aan de tegenpartij: 
 
  west Kerstman     oost   Márek 
    -    1♠    2♥’   pas 

  2♠’’    3♣    pas   pas 

  3♠’’’    pas    4♦’’’’   pas 

  4SA    pas    5♦   pas 

  6SA    dbl    a.p.  
 
‘ Polish Overcall 
‘’ een beuk 
‘’’ een eik 
‘’’’’ je moet wat 
 

(4SA was gewoon Roman Blackwood en 5♦ beloofde één van de vier azen, pb) 
 
De Kerstman had er echt alles aan gedaan om nog zelf te kunnen spelen, Márek 
leek echter met stomheid geslagen, misschien nog als na-ijl effect van spel 10 (het 
vorige spel, pb). 
Maar het leek de Kerstman met 
 

 ♠ H10962 

 ♥ HB 

 ♦ B 

 ♣ H10987 
 
sterk dat ze dit zouden kunnen maken. 



(...) 

Na rijp beraad legde hij ♦B op tafel en in dummy verscheen: 
 

 ♠ 83 

 ♥ AV762 

 ♦ H82 

 ♣ 542 
 
Arus (de leider, pb) dacht zeker 5 minuten na alvorens de slag in de hand te nemen 

met het aas (bij Márek kwam de 3). Hij vervolgde met ♥6 voor boer en vrouw in 
dummy, sloeg het aas, waaronder de Kerstman zijn heer moest deponeren (leider 
gooide zelf een schopje weg) en draaide daarna nog eens zes ruitens af. De 
Kerstman kon nog zonder probleem 3 klaveren en 3 schoppen laten gaan, en hield 
dus nog de twee koningen met de tien gedekt. 

Toen speelde Arus ♣A. 
“Ha”, dacht de Kerstman, die intussen wel had gezien dat Arus een aardige kaart kon 
leggen, “dit is het moment supreme. Als ik de tien bijspeel word ik met de heer aan 
slag gebracht en moet ik in de schoppenvork van de leider spelen. Daar trappen wij 

dus niet in. Márek moet ♣V maar hebben, anders zijn we toch kansloos.” 
En met een groots gebaar gooide de Kerstman zijn heer onder het aas. Die bleef nog 
een poosje ronddraaien op de gladde tafel. Toen sprak Arus: “Dat lukt alleen maar 
tegen echt goede spelers”, en claimde.  
De laatste vier kaarten van Arus waren: 
 

 ♠ AB 

 ♥ - 

 ♦ - 

 ♣ AV 
 

“Ik redeneerde dat u, als ik ♠A zou spelen om u daarna met ♠B aan slag te brengen, 

dat zou doorzien en de heer zou ondergooien, in de hoop dat partner ♠V zou 

hebben. Toen bedacht ik opeens dat u ook zo zou handelen als ik niet ♠A, maar ♣A 
zou voorspelen.” En hij noteerde +1680. 
(...) 
Dit was het spel: 
 
    

  ♠ H10962   

  ♥ HB   

  ♦ B   

  ♣ H10987   

    

♠ AB3 ♠ 85 

♥ 6 ♥ AV752 

♦ AV109762 ♦ H85 

♣ AV    ♣ B64 

     

  ♠ V74   

  ♥ 109843   

  ♦ 43   

  ♣ 532   

 



“Walgelijk volgbod, kwetsbaar, met die lelijke 10 puntjes en die lekke hartens”, 
schamperde de Kerstman. 
“Maar noodzakelijk om 6SA gedoubleerd te bereiken”, pareerde Nikolas (de partner 
van Arus, pb). “U bent een uitstekend bridger en een volgende keer hebt U gelijk. 
Maar vandaag bent U in de eerste plaats de Kerstman, en die geeft nu eenmaal alles 
weg.” 
 
Voor de nieuwsgierigen onder u: op de andere tafel bleek 6♦ te zijn gehaald na een ‘echte’ 
ingooi in het eindspel, maar dat scoorde slechts +1370. 

 
Het artikel is ook gepubliceerd in Star Magazine 47 (januari 1992 en niet 2002 zoals op de 
site staat vermeld; de nummering dient eens een keer opgeschoond te worden). Dat 
gebeurde toen besloten was met Star Magazine te stoppen –dat was de eerste keer. Bij die 
gelegenheid werd een “best of’-nummer uitgebracht, waarin ook dit kerstverhaal. Op de site 
staan gelukkig heel veel afleveringen van het blad, maar de nummers 18 en 47 ontbreken 
helaas.  


