
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Wat een saaie avond maar wel de koppositie heroverd 
 
Door Koeno Brouwer 
 
Het lot plaatste mij als schrijver in eerste instantie op de laatste avond van onze interne 
viertallen competitie maar het mocht niet zo zijn. Nu moet ik iets maken van één van de 
saaiste bridgeavonden die Remco en ik samen op Star hebben meegemaakt. Een tweede 
helft waar niet één manche (terecht) uitgeboden werd. Een partner die te weinig paskaartjes 
in zijn bidding box had om zijn handen te kunnen beschrijven. Die uit balorigheid toch een 
keertje meende te moeten bieden en vervolgens tegen een kwetsbaar 3♦ contract minus drie 
opliep.  
Kommer en kwel dus. Maar in de eerste helft waren er nog enkele leuke spellen - voor onze 
tegenstanders en nevenpaar dat wel - te ontdekken. Het begon zelfs hoopgevend met spel 
twee: 
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Bij Wubbo (oost) en Agnes (west) met voortdurend passen van Toine en Lodewijk (die dus 
de kaarten van Remco en mij hanteerden!) ging de bieding als volgt 
 
W N O Z 
  1♥  
1♠  2♦  
3♣  3SA  
4♥  6♥  

 
Een keurige biedserie waarin het 4♥ bod na de geboden vierde kleur (3♣) sleminviterend 
moest zijn. Wubbo met zijn overwaarde en vele controles liet deze kans niet voorbij gaan en 
bood het slem uit.  
Maar hoe speel je dit af? Velen gingen down na de start van ♣V.  
Bijvoorbeeld door de eerste slag te nemen met het aas. Vervolgens een harten naar het aas 
en harten naar de tien, een safety play voor het geval de troeven vier één verdeeld zouden 
zitten. Zuid speelde het contract vervolgens safe één down door zijn partner een klaveren 
aftroever te geven.   
Ons nevenpaar deed het iets beter door in de tweede slag een harten naar de negen te 
spelen onder het mom dat gezien de uitkomst van ♣V de singleton klaveren eerder bij noord 



dan bij zuid zou zitten. Een eventuele VBxx in troef kon er dan later bij noord ook nog 
worden uitgesneden. Deze speelwijze bleek succesvol te zijn.   
Wubbo liet zien hoe je een  safety play moet  spelen. Hij speelde in slag twee harten naar 
het aas en gooide vervolgens op ♠A en ♠H in de hand ♣H en ♣3 weg. Om daarna een harten 
naar de 10 te spelen. Nu mochten noord en zuid beiden een singleton hebben.  
 
Een ander interessant spel uit de eerste helft diende zich aan in board acht: 
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W N O Z 
pas 1♣ 1♥ dbl 
2♦ pas 4♥ ! 5♣ 
pas pas 5♦ pas 
pas pas   

 
Na eerst gepast te hebben zag Henk nog een aas en heer in zijn handen. Voor hem 
ruimschoots voldoende om toch maar even 2♦ te bieden waardoor Marcel vanwege 
de ruitenfit het mooie en scherpe 4♥ mocht bieden om uiteindelijk in 5♦ te eindigen. 
Omdat noord met een kleine harten startte kon Henk zijn verliezende klaveren weg 
werken en zelfs een overslag noteren.  
 
Bij ons aan tafel opende Remco na een pas van west met 1♣ en bood Eric Swinkels 
3♥ waarop ik 3♠ bood en Remco 3SA dat ik corrigeerde naar 4♠. Dat contract ging 
maar net één down na een harten start. Een mooie plusscore.  
Ons nevenpaar kon zich met de meer interessante handen lekker uitleven en punten 
scoren. Daar moeten wij het van hebben. Remco hoeft alleen maar gapend zijn 
paskaartjes bij te gooien en ziet vervolgens tot zijn grote genoegen dat we de 
koppositie heroverd hebben. Maar we zijn pas halverwege.  
 
 
Als toetje nieuws van het WK front. 
Bij de wereldkampioenschappen open teams in India een sensationele ontwikkeling. 



Het zeer sterke Poolse paar Zmudzinski - Balicki is zoals bekend naar huis gestuurd 
vanwege vals spel en er komt onder afkeurend gemopper van velen een vervangend 
paar. Deze Polen brengen het tot de halve finale tegen het sterke Engeland met 
onder meer Robson - Forrester. De Polen staan vanaf het begin voor maar tegen het 
einde hebben ze drie geweldige drama's die Engeland meer dan 30 IMP's opleveren 
en een voorsprong van luttele 4 IMP's. Dan komt het laatste spel en Forrester biedt 
niet zijn mooie klaverkleur van AKBxxx en ca 13 punten totaal na een 1SA opening 
(15-17) van de Polen. Ook in de 4e positie neemt hij het 2♠ contract van de Polen 
niet uit. De Polen maken 2♠ en het nevenpaar 3♣+2, scoren 6 impen en winnen met 
207 - 205 en spelen de finale tegen Zweden.  
Een rampenscenario voor de bridgebond die het dubieuze besluit genomen heeft 
een Pools paar naar huis te sturen maar het Poolse team - dat met dit paar de WK 
bereikt heeft - toch toe te laten. Dat Poolse team zit dus nu in  de finale.  
 
De Polen bekleden al vele jaren een vooraanstaande positie in de bridgewereld. Vals 
spel of geen vals spel, maar wat ze tonen is vaak van grote kwaliteit. In de round 
robin wonnen de Polen al met 21-0 van de Zweden. De Polen starten daarom met 
een 10-0 voorsprong. Ze bouwen de voorsprong al snel uit naar 22-7 maar dan komt 
het volgende spel: 
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De Zweden nemen 4♥ uit met 4♠ en Mazurkiewicz start goed met een kleine troef. 
Wrang neemt in de hand en speelt ♣10 voor ♣V van Jassem die met ♦B vervolgt voor 
de vrouw. De leider troeft een klaveren uit de dummy af en speelt een troef voor de 
negen in dummy. Dan  speelt hij ♣J en gooit daar een harten op weg. Zuid neem ♣A. 
De positie is nu: 
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De Polen hebben nu twee klaverslagen en zuid heeft met twee azen de down in 
handen. Hij kan zelfs een kleine harten onderuit spelen voor Jassem die met ♦10 na 
voor twee down kan zorgen. Maar ....... hij speelt ♠8 na en de leider kan op drie vrije 
klaveren twee ruiten en één harten kwijt voor een overslag. Een geweldige black out 
die 15 impen voor de Zweden oplevert omdat die in de andere richting 4♥ bieden en 
maken. Een dubbele manche.  
De eerste en tweede zitting gingen redelijk gelijk op met toch wel enkele behoorlijke 
missers. In de derde zitting bakten de Polen er wel erg weinig van en kon Zweden 
ver uitlopen tot 154-103. Maar ook de Zweden konden niet erg imponeren. Deze 
zitting was geen WK waardig.  
 
De Nederlandse dames werden in de halve finale uitgeschakeld en hebben na twee 
sessies om de bronzen medaille een kleine achterstand tegen de Engelsen 
opgelopen.  
 
 
 
 


