
AFGELOPEN DINSDAG P DE CLUB… 
 
09-13-2014 Butler 1 laatste zitting, B-groep 
 
 
Engeltjes en pieken… 
 
Door Jan Staal 

 
De kersttijd komt er weer aan en voor menigeen komt ook de kerstgedachte dan 
bovendrijven. Uit religieuze overweging of omdat vredesboodschappen en lichtjes weer vat 
krijgen op de gemoedstoestand. Ik heb van beide geen last en moet het hebben van 
engeltjes op de schouder en pieken aan de bridgetafel. Dinsdag gebeurde dat inderdaad. 
Niet omdat we nou zo geweldig speelden, maar onze tegenstanders waren zo vriendelijk 
meermaals te laag of juist te hoog te bieden. Rustig wachten dus op de punten. Vroege 
presentjes voor onder de kerstboom! 
Maar Joost en ik scoorden soms ook goed op eigen kracht. Menigeen zal zich de volgende 
7♥ nog herinneren: (wij NZ) 
 
    
 Spel 13  ♠ A86543   

 N/A ♥ A52   

  ♦ A   

  ♣ 1042   

    

♠ V1072 

  

N

O

Z

W

 

♠ HB9 

♥ B64 ♥ 10 

♦ H9743 ♦ VB8652 

♣ 5 ♣ B76 

     
  ♠ -   

  ♥ HV9873   

  ♦ 10   

  ♣ AHV983   

 
 
west noord oost zuid 
    
- 1♠ 2♦ 2♥ 
3♦ 3♥ pas 3♠¹ 
pas 4♦¹ pas 4SA 
pas 5♦² pas 5♥ 
pas 6♥ pas 7♥ 
pas pas pas - 
 
1: controle 
2: 0 of 3 azen van de 5 

 
Van de negen paren in de B-lijn boden er vier grootslem harten. In de A-lijn slechts drie. Dat 
kan maar twee dingen betekenen: óf OW zijn flink hoog in de boom geklommen met ruiten óf 
NZ hebben hun slembieden niet op orde. Wij konden bijna ongestoord door naar zeven. 
Noord heeft geen ♣-controle  wat goed nieuws is. Na het antwoord op azenvragen vertelde 
5♥ `als het er nul zijn hoop ik er nu het beste van´. Met 6♥ zei noord ´nee hoor, ik heb drie 
azen, beslis jij maar´ waarna grootslem een eitje was. De start was ♥4. Met het afspel van 
ogenschijnlijk simpele contracten moet je altijd rekening houden met scheve verdelingen. In 



mijn geval: alleen als de klaveren vier-nul zitten dreigt een probleem. Na de start voor ♥V en 
het vervolg met ♥A kon ik dankzij ♦A  een vierkaart klaveren bij oost wel aan. Maar wat als 
west boer vierde heeft? Ik moet dan de laatste troef in noord nog gebruiken om de vierde 
klaveren te kunnen vertroeven. Zogezegd zo gedaan: eerst een rondje klaveren. Toen beide 
tegenstanders bekenden was het klaar. Een (klein) kerstengeltje op mijn schouder of een 
terechte keuze? De kans dat oost maar één harten en nul klaveren heeft (en dus lengte 
schoppen) is gezien het bieden niet zo waarschijnlijk. Een vierkaart klaveren (en dus een 
renonce bij west) is dat wel, dus toch maar gewoon troeftrekken. 
Wat als west ‘gewoon’ ruiten was gestart? Dan ontbreekt na troeftrekken de extra entree om 
zo nodig boer vierde bij oost onschadelijk te maken en ga je down. In dat geval moet west 
dus minstens een klaveren hebben en dan kun je voor de laatste troef net zo goed wel eerst 
een rondje klaveren spelen voor het geval hij de vierkaart heeft! 
 
Op het volgende spel zaten de engeltjes op beide schouders (wij OW) 
    
 Spel 5 ♠ B1053   

 N/NZ ♥ A942   

  ♦ 93   

  ♣ B98   

    

♠ A8762 

  

N

O

Z

W

 

♠ H 

♥ V10853 ♥ HB6 

♦ 7 ♦ B10652 

♣ AV ♣ 10754 

     
  ♠ V94   

  ♥ 7   

  ♦ AHV84   

  ♣ H632   

 
 
west noord oost zuid 
- 2♥¹ pas 2♠² 
pas pas 2SA³ pas 
3♣ pas pas pas 
    
1: minstens 4-4 hoog zwak of sterke hand 
2: voorkeur 
3: lage kleuren 

 
Maat vond het nodig open te houden met 2SA waarop ik nog overwogen heb te passen: dat  
contract maak je! Tegen 3♣ start noord met ♠B. Toen dummy open ging heb ik partner 
opgeruimd bedankt (never show your emotions) maar vloekte hartgrondig in mezelf. 
Inderdaad geen kerstgedachte, maar wat wil je als pakweg 4 down dreigt en de 
tegenstanders niks kunnen maken… Natuurlijk kun je proberen in de cross ruff 
schoppen/ruiten te gaan, maar ik vreesde dat NZ ook zoiets zouden bedenken en ik van de 
regen in de drup zou belanden. Dus toch maar de klaverensnit genomen en na ♣A een hartje 
naar de heer. Die hield en de eerste hobbels waren genomen. Toen harten boer en een klein 
schietgebiedje (nee, ik ben nog steeds niet gelovig, maar wie weet helpt het). Zuid ging in 
retraite, maar kon niet goed inschatten hoe het zat. Hij troefde, nam twee ruitens mee, 
speelde klaveren heer (!) en vervolgens een schoppen! Kijk, da’s nou de juiste 
kerstgedachte. Ik troefde met de laatste troef in dummy waarna noord me na ♥A nog twee 
harten en een schoppen moest brengen. 3♣ min een was niet eens een erg slechte scoren 
omdat OW ook in 4♥ zaten en down waren gegaan. 
  



 

Op het volgende spel was het een kwestie van timing: 
    
 Spel 18 ♠ HV83   

 O/NZ ♥ AV5432   

  ♦ B   

  ♣ B9   

    

♠ A65 

  

N

O

Z

W

 

♠ 10974 

♥ 107 ♥ H 

♦ A1043 ♦ H976 

♣ V732 ♣ AH86 

     
  ♠ B2   

  ♥ B986   

  ♦ V852   

  ♣ 1054   

 
 
west noord oost zuid 
- - 1♣ pas 
1♦ dbl 1♠ pas 
2♥¹ pas 3♦ pas 
pas pas   
 
1: 10+ 

 
Veel NZ-paren boden nog 3♥ waarna het bieden in 4♦ eindigde, geregeld één down. Ik kreeg 
♠H als start, liet die houden en nam de nagespeelde schoppen. De hartenintroever kon nog 
wachten dus eerst naar ♦H en nu ♦B viel kon ik veilig met ♦9 vervolgen (principle of restricted 
choice) zonder de hartenintroever in gevaar te brengen. Zuid dekte niet en met aas-10 
achter V-8 kon ♥H nu wel veilig worden gespeeld voor noord. Speelt noord vervolgens  
schoppen vrouw en schoppen na, dan helpt het zuid niet voor te troeven. Nu blijkt het belang 
van het dekken van ♦9, omdat zuid dan de vierde schoppen fijntjes kan voortroeven met ♦5, 
zo een troefslag veilig stellend. Ik kreeg geen schoppen maar klaveren na. De harten 
vertroefd en de troefsnit genomen voor plus één.  
O ja, de schoppenuitkomst direct nemen en harten spelen? Inderdaad wel zo veilig en het 
houdt me met goed tegenspel ook op contract. Alleen had ik dan niks om over te schrijven 
gehad… 
 
De moraal van het verhaal: hoop dat je tegenstanders de kerstgedachte omarmen, draag af 
en toe een engeltje op je schouder mee en piek zodra je de kans krijgt. 
 
Vast fijne feestdagen! 
 


