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Peter Bosman

Ik zou met een mij volledig onbekende bridger gaan spelen, om te zien of er een partnership 
uit zou kunnen groeien. Bij aankomst op de club bleek de man, 21 jaar en beginnend student 
economie, te hebben afgebeld: autopech.
Pech ook voor mij, want de kans dat je om half acht nog een invaller vindt is zeker tijdens de 
zomervakantie nihil, en dat bleek ook. Pech ook voor een aantal bridgers die nu een stilzit 
kregen. Om er nog wat te maken ben ik gaan kibitzen. Dat werd een waar genoegen. Ik nam 
met diens instemming en die van de tegenstanders plaats achter mijn oude vriend Edwin 
Stoel die speelde met Aris Bremer. Edwin speelde het afgelopen seizoen in een driemans 
opstelling met ook Nico Verhoeff. Aris en Nico vormden in de jaren tachtig al een geducht 
paar in de A-groep van Star. Maar anno 2013 bleken Edwin en Aris vooral een sterk koppel. Ik
zag ze dan ook als kanshebber voor de titel. Ik was overigens totaal niet voorbereid op het 
schrijven van een stukje voor Star Magazine, tot Aris en Edwinin de laatste ronde moesten 
aantreden tegen een ander favoriet koppel, Henk van Doren en Kees Haks. Ik vroeg hen, 
zoals het hoort, toestemming om erbij te komen zitten. Collega-redacteur Henk antwoordde: 
“prima, als je er dan ook maar een stukje over schrijft.” Bij deze.
Op spel 22 gebeurde van alles.
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♠ V6
♥ 4 ♥ H92
♦ 63 ♦ V10972
♣ HV104 ♣ 632

♠ A2
♥ VB10863
♦ B8
♣ B87

     
west noord oost zuid
  -   -  pas  pas
 2♦*  dbl**  2♥  dbl
  2♠           pas          pas          3SA
  pas          pas          pas

*   multi
** 13+ , gebalanceerd

Edwin, zuid, opende geen multi omdat dat bij deze kwetsbaarheid 0-7 punten zou beloven als 
het een zwakke twee betrof. West, Kees, kreeg daardoor de gelegenheid zelf zijn zwakke 
twee te laten horen. Oosts 2♥ was Pass or Correct en nu pas kon Edwin iets van zijn 
hartenbezit tonen.
Ik viel van mijn stoel toen ik hem later 3SA zag bieden.



Een buitengewoon bod. Over de hele zaal gezien boden 17 paren een harten contract, 
waarvan tweemaal 3♥ (+1 en -1) en 15 keer 4♥. Dat was te verwachten, de meeste 
zuidspelers openen een zwakke twee of een multi. De hartenmanche werd negen keer 
gehaald en zes keer down gespeeld. 3SA werd slechts drie keer geboden en alle drie in de A.
Toeval? Expertbridge? De troefloze manche ging een keer +1, een keer contract en een keer 
-1.
De hartenmanche moet down, als oost maar niet schoppen vrouw (of de zes) voorspeelt 
zodra hij aan slag komt of bij de start (als noord leider is), maar een klavertje. Lastig, zo bleek 
ook.
Kees startte met ♣H, verrassend. Edwin, beducht voor een schoppenswitch, nam meteen met
het aas. Hij gaf een harten af aan oost, kreeg nog drie klaverenslagen om zijn oren en kon 
toen claimen: 5 harten-, 2 ruitenslagen, 1 klaverenslag en 1 schoppenslag. Een 
schoppenswitch van oost zou niet hebben geholpen.

Na afloop verklaarde Edwin zijn 3SA-bod als volgt: het is een slag minder dan 4♥. Bovendien 
heb ik het voordeel dat de tegenstanders geen idee hebben van mijn bezit. Ja, ik heb íets in 
harten en een schoppenstop.
Stel dat west met schoppen start. Als OW eerste, derde, vijfde spelen met ijzeren discipline, 
dan zal west met de vijf uitkomen. De zeven in dummy jaagt de vrouw eruit, dat bezorgt leider 
een tweede schoppenstop. De rekkelijken onder de 1-3-5 aanhangers zouden zich de 
frivoliteit kunnen veroorloven met de tien te beginnen, dat maakt het de leider stukken lastiger.
Zuid zal de slag een keer duiken, maar zal de klaverenswitch niet overleven.
Het spel leverde Aris en Edwin topintegraal +5 op; de ronde eindigde in +2. Henk en Kees 
werden 2e in de A, Aris en Edwin 3e. 


