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Interne viertallen, 2e avond, 13 september 2016 
 

“De muis die brulde” 

 

Door Felix Ophorst 
 
Dit is een film uit de jaren 60 met Peter Sellers waarin een minilandje de oorlog verklaart aan 
de USA. Doel was na de te verwachten nederlaag te profiteren van een soort Marshallhulp. 
Inmiddels is dit in het Engels een staande uitdrukking. Na de eerste avond stonden we een 
punt of 6 boven het gemiddelde, dus we verwachtten ‘gemiddelde’ tegenstanders. Toen aan 
tafel Henk Willemsens en Marcel Swidde gingen zitten, die samen speelden met Remco 
Brüggemann en Koeno Brouwer, moest ik aan die uitdrukking denken. Het muisje zou 
behoorlijk moeten brullen om niet ten onder te gaan. Dat muisje brulde al op het 2e spel  
(wij NZ): 
 

 
 
W  N  O  Z 
-  -  pas  pas 
pas  1♦  pas  1♥ 
pas  1♠  2♣  pas 
pas  4♥  pas  pas 
5♣  dbl  allen pas 
 
Henk waagde zich in de bieding en ik gooide de manche vol, ondanks de slechte secce ♣K. 

Dat was uiteraard (te) hoog, maar Marcel nam niet onbegrijpelijk, zeker gezien de 

kwetsbaarheid, uit. 300 voor ons tegenover een kansloze 4♥. Het nevenpaar maakte in 3♥ 

hun reguliere 8 slagen voor 1 down, 9 imps voor de muizen. Op spel 5 boden we opnieuw 

een te hoge 4♥, maar deze keer liep het slechter af: 



 

W  N  O  Z 

-  pas  2♠*  3♥ * Muiderberg 
pas  4♥  allen pas 
 
3♥ van partner Jan Willem was op of over het randje (directe actie is behoorlijk constructief 
bij ons) en we hobbelden 2 down voor -200. Daar kwamen nog 150 punten bij toen prds OW 
in een onbegrijpelijke 4♣ verzeild bleken te zijn geraakt en 3 down gingen: 8 imps weg. 
 
Op spel 8 werden we eruit geboden: 
 

 
 
W  N  O  Z 
2♥*  pas  3♠**  allen pas 

 
2♥: weak 2♠ of sterke hand 
3♠: barrage, maar niet niks, want tegenover sterke hand slamgoing 



We zagen geen van beiden aanleiding om er in te komen. Niet zo vreemd, maar met ♥H 

goed en dubbele schoppenstop wordt 3SA gemaakt, zoals aan de andere tafel ook 

gebeurde. 3♠ ging 3 down, maar de schade was 7 imps. 

Een paar spellen later was het hoog tijd om weer even terug te brullen: 

 

  

W  N  O  Z 
-  -  -  pas 
pas  1SA  pas  3SA 
allen pas 
 

Henk kon geen Muiderberg 2♥ openen (belooft sterk spel of weak 2♠, zie boven) en JW 

besloot wijselijk geen transfer voor ruiten te geven (Henk komt er dan vrijwel zeker in met 3♥) 

maar bood direct 3SA. Marcel kwam ♠6 uit, bingo. Aan de andere tafel eindigde het na een 

Muiderberg 2♥ in 3♦ voor NZ, 6 imps winst. 

De laatste klapper: 



 

W  N  O  Z 
-  1♠  pas  3♦*  * Bergen, 10-12, 4+ mee 
Pas  4SA*  pas  5♣**  * RKC voor ♠  ** 0-3 KC 
6♠  allen pas. 
 

JW waardeerde zijn hand een klein beetje op met de mooie ruiten en een extra schoppen. Ik 

kon me nu bijna geen hand voorstellen waarbij tegenover 10-12 punten slam een slecht 

contract zou zijn. Naast de eventuele ♠V moesten al zijn punten zo’n beetje werken. Na rijp 

beraad koos Marcel ongelukkigerwijze voor de enige maakstart: ♥A. Aan de andere tafel 

volstonden ze met 4♠, 13 imps winst. 

De einduitslag was 11,58-8,42 voor ons.  

De tweede ronde speelden we tegen Ferdinand Verwijs met Peter Hendriks en Frans 

Lejeune met Marc Mentink. Een goed team, maar toch leek er op voorhand wat meer te 

halen dan de eerste ronde. Helaas waren we uitgebruld. Veel washes en deelscorespellen. 

Maar op de spellen waar het er toe deed, ging het mis. Ik ging down in 4♥ na een 

ongelukkige HB-beslssing in ruiten (HB sec tegenover 4 kleintjes) zonder verder enige 

aanwijzing. Aan de andere tafel speelde oost op enig moment ruiten in door de HB heen. 

Zou hij werkelijk onder zijn aas durven uitkomen? De leider nam nu de juiste beslissing en 

legde ♦B, contract (12 imps weg). Toen ons nevenpaar (naar eigen zeggen) nog een 

manche liet maken en een keer te hoog zaten en ik een prima manche verprutste, was ons 

lot bezegeld: 3,79-16,21. 

We staan nu na 4 wedstrijden 1,5 punt boven het midden. Benieuwd wat of liever gezegd wie 

ons volgende week te wachten staat.  


