
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
12 januari 2016, 2e avond Howell-I 
 
Eremetaal 

 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Afgelopen clubavond begon terecht met de huldiging van de Star-leden die de gouden 
respectievelijk zilveren medaille in de wacht wisten te slepen in de Eerste Divisie viertallen 
dit seizoen. Star 1 is weer terug in de Meesterklasse en maar liefst 10 “van ons” zijn nu weer 
formeel MeesterKlassers. 
“Spreken is Zilver, Zwijgen is Goud”. Als we het toch over eremetaal hebben, dan denk ik 
daar direct aan. In Bridge echter moet je soms spreken en soms er het zwijgen toe doen. Het 
is niet altijd te zeggen wat de beste actie is (als je zwijgen een actie kunt noemen), maar 
soms ook wel. 
 
Gisteren waren er behoorlijk wat spellen waar Zwijgen goud kon opleveren. Hier echter niet: 
 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Randal  Jaap  Richard Paul 
  pas  pas  3♦! 
dbl  pas  ... 3SA  pas 
pas  dbl!  allen pas 
 
In de derde hand is het niet tijd om te zwijgen maar om de druk op west te leggen. Paul 
opent 3♦. West doubleert waar 3♥ wellicht handiger zou zijn geweest. Oost biedt 3Sans maar 
ik kreeg de indruk dat dat niet van harte was. Toen dat bod naar mij uitliep besloot ik dat het 
laatste dat ik wilde was dat partner iets anders dan ruiten zou starten, dus ik zweeg ook niet 
maar doubleerde. 
Oost-west hebben 25 punten maar leider rest niets dan na ♦A in de tweede slag genomen te 
hebben, zijn 7 slagen op te rapen. Zou u 3Sans gedoubleerd hebben?  
 
  



Meteen op het volgende spel had ik wel moeten zwijgen: 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Randal  Jaap  Richard Paul 
    2♠ *  pas  * Nee, geen Muiderberg! 
3♣ *  3♥ ?  allen pas   * geen 4-kaart ♦, geen opening 
 
In het systeem van de broertjes Meijer kan 2♠ het volgende zijn (als ik het goed heb 
onthouden):  

• een mooie opening met klaveren 

• een zwakke opening met lange ruiten 

• een zwakke opening met vier ruitens en een 5-kaart ernaast 
 
Ik heb wel degelijk een probleem want wat betekent nu doublet op 3♣? Take-out in het geval 
oost klaveren heeft? Algemene kracht? 
Wellicht was het het beste geweest om gezien mijn kaart ervan uit te gaan dat oost iets met 
ruiten heeft. Dan kan ik nu doubleren en ik neem aan dat oost dan zijn vijfkaart zal bieden. 
Als ik dan doubleer zal dat neem ik toch aan wel voor straf zijn? Maar ja, mijn harten zijn zo 
mooi..... 
 
Hoe het ook zij, ik bood 3♥ en verzilverde de kans om dat te maken niet, voor een score 
onder het midden. 
 
  



Ook op het volgende spel was zwijgen goud, maar pas nadat mijn partner zich luid had laten 
horen: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap 
      1♦ 
3♠ !  4♥  allen pas 
 
Noord staat onder druk en besluit dat 4♥ een kans zou moeten hebben. Ik zit oost en weet 
wel beter maar pas terecht: 4SA gaat gedoubleerd maar 1 down; in 4♥ waren slechts 7 
slagen beschikbaar. U kunt zich overigens mijn verbazing wel indenken toen partner onder 
♥A ook nog de boer wist te produceren! 
 
Dan deze:  

 
 
Ik zit Noord en open 1♥, partner 1♠, ik 2♦ en partner 2♥. Ik heb in LTC een prachtige hand 
(slechts 4 losers) maar van partner’s biedingen word ik niet enthousiast. 2♥ kan false 
preference zijn en waarden in schoppen (behalve ♠A) gaan me niet helpen. Ik besluit te 
passen (zwijgen is goud). Dit gaf een redelijke score en ik kwam er van af met één down 
(sommigen mochten het zelfs maken).  
Meer dan de helft van de velden zat in een ander, hoger, contract.  
 
Overigens had partner de jackpot kunnen kunnen trekken door op 2♦ al te passen. Het is 
altijd lastig om te beslissen wat te doen; heeft partner eerder een 6-4 dan een 5-5? Bij twijfel: 
harten levert meer op per slag en ook dat is in paren niet onbelangrijk. 



 
Dan een spelletje defense: 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
    pas  1♠ 
2♥  2SA *  pas  3♣ **  * invite of beter   

** “we gaan de manche spelen” 
pas  4♠ *  allen pas   * geen slemaspiraties 
 
Mijn 2SA is wat aangetrokken maar een mens moet wat. Zo kunnnen we nog in 3♠ terecht 
komen als partner rock bottom is. We zijn immers kwetsbaar. 
 
West start ♥AH, en besluit ♥V van dummy onschadelijk te maken door een derde ronde 
harten door zijn partner te laten introeven. Operatie geslaagd, patiënt overleden! West had 
ruiten moeten switchen. Ik was benieuwd hoe vaak dat gevonden was (op de tafels waar NZ 
schoppen speelden): 
 
A-lijn: Op slechts 1 tafel houdt de defense leider op 9 slagen 
B-lijn: Ook hier op 1 tafel 4 slagen in de defense 
C-lijn: Op 2 tafels ging 4♠ down 
D-lijn: Op 3 tafels waren er slechts 9 slagen in schoppen. 
 
Kennelijk is de defense niet opgelegd. Ik weet ook niet of Paul en ik erin zouden slagen, 
maar het denken zou als volgt kunnen gaan:  
Oost: “Hmmm, NZ zitten in de manche. Bieding en start wijzen op ♥AH bij partner, en ik heb 
♦AH; Dan zullen NZ wel de andere AH-combinaties hebben. Ik wil een ruiten-switch!”.  
Als je tot die conclusie bent gekomen is het tijd te liegen over je distributie dan wel de harten 
af te signaleren – en maar te hopen dat partner uit jouw kaart(en) de juiste conclusie trekt.  
 
Ik weet vrij zeker dat als ik oost had gezeten, ik dit niet had bedacht en veel te lui mijn 
doubleton zou hebben aangegeven om die ♥V weg te troeven. Maar lui zijn is dan ook een 
van mijn minder goede eigenschappen! 
 
  



Op het volgende spel was zwijgen geen goud: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
      pas 
1♠  2♥  2♠  3♥ 
3♠  allen pas 
 
Ik pas op 3♠ niet omdat ik bang ben dat 4♥ veel down gaat maar omdat ik bang ben dat ze 
nog 4♠ bieden en dat dat maakt. In viertallen is een pas in die zin denk ik beter te 
verdedigen. Hier was het goed voor een kogelronde nul in onze lijn.  
De frequentiestaten vertellen vele verhalen. Zo ook nog veel NZ paren die het bod van 4♠ 
nog uitnemen met 5♥ (ook weer een viertallen-overweging; principle of lesser risk?). 
Zeker is dat als je als Noord 4♥ biedt, je al moet weten wat je gaat doen als OW 4♠ bieden. 
 
Freak of the week was het volgende spel: 
 

 
 
Groot slem klaveren is pletter maar zelfs klein slem klaveren werd niet vaak geboden. Alleen 
in de A-lijn wisten Dennis Ottevanger en Edwin Stoel het groot slem te bereiken. Hulde. 
Opmerkelijk trouwens dat in de A-lijn werkelijk alle paren in een klaverencontract speelden. 
Waarschijnlijk is het op dat niveau opgelegd om na 1♣ in west te volgen met 1♠? Ik deed dat 
niet en toen gingen OW 11 slagen maken in 3SA..... 
 
Soms moet je niet alleen spreken, maar ook de juiste dingen zeggen! 


