
Afgelopen dinsdag op de club… 
Dinsdag 16 februari 2016 - Howell l-7   
 
De jeugd van tegenwoordig! 
Door Marc Kuijpers 

 
Vroeger sprak ik met mijn opa vaak over bridge, tot kort voor zijn overlijden (6 jaar geleden) speelde 
hij nog op een oude-mannen-club op woensdagmiddag in Den Haag. Mijn opa klaagde steen en been 
over clubgenoten: “Die nieuwe mensen op de club, die bieden maar op alles. Dat is toch niet leuk!?”.  
Ik glimlachte meestal om deze opmerking en knikte dan instemmend, zonder daarbij te vertellen dat 
ik zelf ook zo bied. 
 

 
 
Stef  Marc Gerard Erik  
W N O Z 

4  4  
…5  5  pas pas 
dbl  allen pas 
 
Anno 2016 heeft oost een algemeen geaccepteerde 4  opening. Stef heeft het moeilijk, na een hoop 
wikken en wegen besluit hij om met 5  genoegen te nemen. Als west wilde ik mijn maatje Erik toch 
steunen met een vijfkaart schoppen mee, dat mochten we niet ongedoubleerd spelen.  
Erik ging na een hartenstart één down voor 44%. De computer geeft aan dat er slechts 9 slagen voor 
NZ zijn, ik zie niet helemaal hoe de verdediging 4 slagen kan maken. Volgens mij kan zuid na iedere 
start 2 rondjes troef trekken en de klavers ontwikkelen (wat zie ik over het hoofd?).   
 
6  is down door na A in slag 2 weer schoppen te spelen.  
 



 
Bij mijn opa op de club zou dit spel wellicht een rondpas opleveren, waarna men opnieuw schudt. Je 
komt toch immers om te spelen? Op STAR is er slechts op 5 tafels rondgepast. 
 
  Marc  Erik  
W N O Z 

pas 
1  1SA* 2  3  *Raptor: 5+  en een 4 kaart hoog 
3   pas pas 3  
allen pas 
 
In de paren is veel geoorloofd: Mijn volgbod is, kwetsbaar tegen niet, enigszins optimistisch! Erik 
vertrouwde het bieden van de tegenstanders en concludeerde dat ik een vierkaart schoppen moest 
hebben. Erik ging 1 down voor 88%. Oost en west durfde niet te doubleren voor de ‘magische’ +200. 
4  wordt alleen maar gemaakt omdat schoppen heer goed zit, gelukkig zijn er niet veel paren die dit 
contract weten te bereiken!   
 
 

 
 Marc  Erik  
W N O Z 

pas 2   
3SA  pas pas pas 
 
Bij mijn opa op de club zou het bieden waarschijnlijk niet zo gegaan zijn …  



2  is een zwakke twee in schoppen (vanaf 5 kaart). Ik ben braaf met B gestart. De leider is 
nagenoeg kansloos en probeert de klavers te ontwikkelen ( B voor A). Erik speelt V na, de leider 
wint de slag met A en speelt H en de 7 na. Ik ben met 10 aan slag en speel V na. V heb ik niet 
meer terug gezien, ik dacht (of hoopte eigenlijk) dat ik nog wel aan slag zou komen. Twee down 
levert ons 63% op, terwijl 3 down 82% zou zijn.  
Met een hartenstart zijn er waarschijnlijk 8 slagen voor de leider, de opening van Erik heeft mij in 
ieder geval er voor behoed harten te starten!  


