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Sinterklaasdrive, TI 3, 1 december 2009

Sint & Piet, incognito
Door Peter Bosman

Arie was er wel en zo ook Louk,
maar Sint en Piet, die waren zoek.
Toch deden ze mee, incognito,
En lang niet slecht, dat zie je zo.

Al op spel twee
zorgden OW gedwee
dat Sint 4♥ kon maken 
door het niet down te kraken.

2. O/NZ Sint
♠ HB6
♥ 10642
♦ AHV1043
♣ -

♠ 82
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Z

W

♠ AV10954
♥ H853 ♥ V
♦ 87 ♦ 962
♣ V9854 ♣ 1072

Piet
♠ 73
♥ AB97
♦ B5
♣ AHB63

West Sint Oost Piet
- - 2♦ pas
2♥ 3♦ pas 3♥
pas 4♥ pas pas
pas

Want op 2 ruiten multicolor
paste zuid bescheiden,
bood west niet te vermijden
twee harten op die modder.

Sint deed drie ruiten
oost had geen bod;
Piet liet 3SA erbuiten
en koos 3♥*, welk wreed lot!

* echt of controle voor ruiten, vraagt schoppenstop



Want Sint koos voor vier.
Klaveren uit, twee schoppen weg.
Schoppenstart! Wat een pech
voor OW, Sint riep een rondje bier.

“In uw hand is 3 sans
pletterdood, maar heeft geen kans
in zuid; nu speelt 3 harten
ons beiden parten.”

“Zeurpiet”, reageerde Sint 
Tien spellen later liet hij zien 
dat in hem het kind
schuilt, maar geen gegrien!

Stiekem waren ze OW geworden
en begon Piet als west 1 klaveren*. * vanaf 3-kaart
Sint had 2 klaveren** moeten daveren, ** inverted minor
sterk, maar 1 ruiten zorgde

voor mist in hun biedverloop.
Piet bood dan maar een hartje
Bij Sint viel nog niet het kwartje, 
hij zei 2 schoppen vol goede hoop.

12. W/NZ
♠ 965
♥ 98653
♦ 86
♣ 754

Piet Sint
♠ 1032

  

N
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Z

W

♠ AHV
♥ VB107 ♥ -
♦ HB4 ♦ AV95
♣ AB3 ♣ HV9862

♠ B874
♥ AH42
♦ 10732
♣ 10

“Zing, vecht, huil, bied, lach, en bewonder”,
riep hij op 2 sans en bood zes*.
Dubbel deed zuid op dat gedonder,
Lightner, las hij noord de les*

* In een onduidelijk biedverloop bood oost in werkelijkheid ergens onderweg harten 
als cue en stond zuid voor de akelige keuze dat te doubleren of niet. Met een dubbel 
zou hij NZ naar 6 of 7 klaveren kunnen gidsen, met een pas zou 6 of 7SA kunnen 
worden uitgeboden terwijl partner geen idee zou hebben wat hij moest starten.



nadat die met schoppen was uitgekomen
en Piet zonder dralen
alle slagen kon binnenhalen,
eenmaal van de schrik bekomen.

“Waarom geen 2 klaveren”, waagde Piet.
“Ik ben geen zielepiet en bied dat niet”, 
De wind waait door de bomen, 
laat die goeie Sint maar komen!

Piet, Shaffy in gedachten,
had geen reden voor klachten
maar wel: “het was bid, niet bied.”
“Wij bieden, bidden doen wij niet.”

Toch heeft sinterklaasje bonne-bonne-bonne
geen enkele prijs gewonnen
want met fouten als koeien
wist hij 3SA te verknoeien:

21. N/NZ Sint
♠ AV93
♥ V6
♦ H65
♣ AB82

♠ B1084
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♠ H7
♥ H954 ♥ A832
♦ V73 ♦ B94
♣ 53 ♣ V974

Piet
♠ 652
♥ B107
♦ A1082
♣ H106

Oost startte vriendelijk ruiten vier 
en Sint legde heel goed de acht
maar dook de vrouw ondoordacht;
harten na, de stop hielp geen zier

Een foute snit op klavervrouw
bracht Sint nog verder in het nauw.
Zo was Sint voor OW wel erg gul
En scoorde zelf een ronde nul.

“Tjonge, goed klote man”,
riep Piet, diep geschokt.
“Fout, ik ben Goedheiligman!”
berispte Sint hem, zo uitgelokt.



En zo, lieve vrienden allemaal
komt een eind aan dit bridgeverhaal.
Zonder speculaas en pepernoten,
maar hebben we van bridge genoten.

Epiloog
Net geen 30 tafels. Op elk ervan een schotel met medaillons van chocola, wit en 
bruin. Op de prijzentafel chique chocoladeletters voor de winnaars. Sint en Piet 
werden uit de uitslag geschrapt omdat zij een ronde OW waren gaan zitten (wat er 
met hun meewerkende tegenstanders is gebeurd weet ik niet). Ze hebben stilletjes 
het denksportcentrum verlaten; het klippedieklap bereikte de speelzaal niet.


