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Keuzes maken 

 

Door Jan Staal 
 
“Het leven bestaat uit keuzes maken die fout kunnen uitpakken”  is een waarheid als een 
koe. Wie had er bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden gedacht dat het Amerikaanse volk zou 
kiezen voor Trump als president of wie bevroedde dat Piet in 2016 niet langer zwart mag zijn 
en alleen nog met kleurtjes of vegen op de snoet door het leven zou mogen gaan?  
Bridge is bij uitstek een spel waarin je voortdurend keuzes moeten maken, of het nu gaat om 
het bieden of het spelen. En de wedstrijdvorm bepaalt in hoge mate de beweegredenen voor 
het maken van die keuzes. In het viertallen draait het veel meer om de swings op de grote 
spellen en om het wel of niet maken van een contract. In paren kan elk slagje meer of minder 
of de keuze voor de speelsoort bepalend zijn voor een top of een regelrechte nul. 
 
Joost en ik hadden op maandag net een zware viertallenwedstrijd achter de rug toen 
afgelopen dinsdag de parencompetitie van de club weer wachtte. De omschakeling is ons 
slecht bekomen, zeker op de eerste paar tafels. Hier een spel waarin we de verkeerde 
keuzes maakten: 
 
    
 Spel 23 ♠ VB1063   

 Z/Allen ♥ 654   

  ♦ B42   

  ♣ 42   

    

♠ AH72 

  

N
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♠ 985 

♥ H97 ♥ A83 

♦ V ♦ 1093 

♣ HB1095 ♣ V876 

     
  ♠ 4   

  ♥ VB102   

  ♦ AH8765   

  ♣ A3   

 
 

Het 1♠ bod van noord is zeker na het informatiedoublet van west met deze matige kleur en 
gebrek aan punten wat mij betreft twijfelachtig: wat wil je ermee bereiken? Zeker, je strooit 
de tegenstanders misschien zand in de ogen, maar dat doe je je maat ook.  Nu Joost past op 
3♣  overzie ik het niet meer als zuid: wie heeft wat en moet ik doubleren? Dat laat noord 

nooit staan en een schoppencontract spelen wil je niet. 3♦ op eigen hand dus? Maar welke 
troefsteun heeft noord als hij zelf niet meer biedt? Als hij erg zwak is met alleen wat 
schoppens (inderdaad) en korte ruiten (niet dus) dan moet ik hopen dat 3♣ down gaat. Ik 

pas, ten onrechte zoals bleek, omdat zowel 3♣ als 3♦ gewoon ‘zitten’. 
 

West Noord Oost Zuid 
- - - 1♦ 
Dbl 1♠ 2♣ 2♦ 
3♣ Pas Pas pas 

 



Nog zo’n spel met biedbeslissingen: 
 

 
 

 
Oost-West verdienen hier de complimenten door niet eigengereid de eigen kleuren te (her-) 
bieden, maar te gaan voor een lucratieve dubbel op een kwetsbaar contract van de 
tegenstanders. Op de meeste tafels – ook in andere lijnen – kiezen oost-west wel voor het 
bieden van de eigen kleur en zij eindigen bijna allemaal in een hartencontract. De resultaten 
laten een bonte verzameling aan scores zien: van 3 harten min 2 tot 4 harten contract! Het is 
zo te zien maar net waar noord mee is gestart en hoe west dan verder afwikkelt. Bekijk de 
andere scores eens en vergelijk de start met die bij jou aan tafel. Misschien steek je er nog 

wat van op. Hoe het ook zij, niets wint het van 2♠ gedubbeld min 2 ( 2♦ gaat bij goed 
tegenspel gedubbeld nog meer down) en dat betekende een kogelronde nul voor ons… 
 
Ging er dan niets goed? 
Jawel, in het volgende spel scoren we een typische ‘parentop’: 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 
  -   - - 1♥ 
pas 1♠ pas 1SA 

    
 Spel 12 ♠ A3   

 W/NZ ♥ 962   

  ♦ AV752   

  ♣ HV6   

    

♠ 5 
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♠ HV864 

♥ AHB84 ♥ V7 

♦ 106 ♦ B9843 

♣ AB942 ♣ 8 

     
  ♠ B10972   

  ♥ 1053   

  ♦ H   

  ♣ 10753   

West Noord Oost Zuid 

1♥ 2♦ Pas pas 

Dbl Pas Pas 2♠ 
Dbl Pas Pas Pas 

 Spel 14 ♠ A972   

 Z/- ♥ A106   

  ♦ V106   

  ♣ 1053   

    

♠ Q843 
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♠ B106 

♥ 4 ♥ V982 

♦ AB32 ♦ H74 

♣ B764 ♣ H82 

     
  ♠ H5   

  ♥ HB753   

  ♦ 985   

  ♣ AV9   



pas pas pas  
 
Joost past met zijn volledig vlakke hand op 1 SA en dat blijkt een prima beslissing. De 
ruitenuitkomst leg ik klein in dummy en na ampele overwegingen legt ook oost klein zodat ik 
de eerste slag maak met de 9. De hartensnit loopt naar oost – hij kan niet duiken – en hij 
speelt klaveren terug. Of ik nu of later op de heer snijd doet er niet toe: negen slagen zijn 
binnen. Net zoveel als in de meeste hartencontracten. Alleen leveren de slagen in sans atout 
nu eenmaal meer op. Veel meer zelfs want het betekende een verschil tussen een 
middenscore en een top! 
 
Soms heb je ook wat geluk nodig, al moet de tegenstander dan wel willen meewerken: 
 

 

 
West Noord Oost Zuid 
  - 1SA Pas 2♣ 
pas 2♥ Pas 3SA 

pas pas Pas  
 
Het 3 SA-bod van zuid impliceert een 4 kaart schoppen en oost heeft nu een lastige start. Hij 
besluit van de hoge kleuren af te blijven en komt uit met ruiten 7 voor de vrouw. Noord 
(Joost) speelt direct ruiten terug en nu neemt oost met het aas en vervolgt ruiten! Nu zijn er 4 
ruitenslagen terwijl schoppenaas blijft liggen. De leider geeft hierna alleen nog een harten af 
voor 2 overslagen. Wat nu als oost ruitenaas niet neemt en de 10 legt? Na de ruitenstart zal 
de leider niet snel op een 3-3 verdeling spelen en eerder vervolgen met harten van tafel. En 
zelfs nu oost wel met het aas neemt voorkomt een terugkomst met schoppen in elk geval 2 
overslagen. Maar ja, schoppen inspelen door oost kán ook helemaal fout zijn. Heeft noord in 
plaats van schoppenboer de vrouw met een driekaart ruiten er naast, dan geef je zomaar 
een slag weg terwijl de ruiten toch worden ontwikkeld. Passief verdedigen zoals oost nu 
deed is dus minder gek dan het lijkt. 
 
Keuzes maken horen bij bridge en soms pakt dat niet uit zoals je had gehoopt. Het lijkt af en 
toe net op de presidentsverkiezingen: vooraf valt maar moeilijk te voorspellen wat de afloop 
zal zijn. En net als bij verkiezingen moet je de uitslag accepteren en je met frisse moed 
focussen op een volgende ronde… 
 

 Spel 9 ♠ B76   

 N/OW ♥ AB76   

  ♦ V6   

  ♣ AHV3   

    

♠ V54 

  

N
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♠ H108 

♥ 82 ♥ H9543 

♦ 985 ♦ A107 

♣ B10542 ♣ 86 

     
  ♠ A932   

  ♥ V10   

  ♦ HB432   

  ♣ 97   


