
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 

 
09-02-2016 Howell 6 D-groep 
 
 
Parenclub 
 
Door Jan Staal 
 
Als ik op dinsdagavond de deur uitloop om te gaan bridgen vraagt mijn vrouw soms: “paren 
vanavond?” Ze bridget niet, maar kent de door ons bridgers gebruikte terminologie inmiddels 
wel. Hoe vreemd moet deze conversatie echter klinken voor aanwezige vrienden die van 
niks weten? Misschien kijken ze besmuikt weg, denkend dat we wel erg vrij over ons 
seksleven praten. En dat wordt alleen maar gênanter als mijn vrouw ook nog zou vragen: “op 
de club of ergens anders?” Rare jongens, die bridgers… 
Mijn advies: noem het met anderen erbij gewoon Howell. Dat snapt ook niemand, maar geeft 
in elk geval geen aanleiding tot misverstanden. 
Terug naar de clubavond (u begrijpt tenminste wat ik bedoel).  
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Een gewoon biedverloop met dito uitkomst: harten boer. Wat speelt oost? Die 3SA zal wel 
worden gemaakt, maar het is paren dus elke slag telt. Harten aas en harten na kan - als west 
is gestart van HB10 - goed zijn voor 3 slagen, maar dan houdt het ook wel op. Het aas 
nemen en klaveren na of het aas zakken kan ook. Joost koos voor het eerste (goed met 
bijvoorbeeld ♣HB10(x) in west), maar zuid had nu weinig problemen meer voor 10 slagen. 
Zakt oost de hartenstart, dan wordt het interessant: hij weet nog niet hoe het zit en welke 
snits gaat hij dan nemen?  Er zijn “worst case scenario’s”: een mislukte schoppensnit met 
een kleine harten terug, en ruiten heer en hartenaas bij west. En veilig schoppen naar het 
aas met de ruitensnit en de heer ergens derde maakt de dummy alleen nog bereikbaar met 
hartenvrouw. Hoe…? Zoals gezegd, het liep anders en dat heb je wel vaker in bridge maar 
zeker in parenwedstrijden. De 3SA +1 was nog altijd wel een behoorlijke score voor ons. 
 
Leuk ook was spel 24: 

west Noord Oost Zuid 
- - pas 1♣ 
pas 1 pas 2SA 

pas 3SA pas pas 
 

 
 

   



 

 
 

 

Joost vond zelf dat hij misschien wat meer initiatief had moeten nemen (4 - controle - had 

ons op het goede spoor gezet) al is 6 nog geen dicht contract. In 4 startte noord met 
klaveren heer voor het aas. Een klaveren getroefd, ruiten aas en ruiten getroefd. Nu ruiten 
heer valt is deze kleur eenvoudig vrij te troeven voor 13 slagen. Is dat ook de meest 
kansrijke speelwijze? Ruiten heer moet dan óf dubbel bij oost óf ergens in drieën zitten. Heer 
dubbel in west kan ook, maar dan moet de tweede introever met de negen niet worden 
overgetroefd. Je kunt ook beginnen met de ruiten vrouw laten uitlopen. Dat werkt als zuid, na 
ruiten heer, zo vriendelijk is troef te spelen: je neemt, troeft een klaveren en een ruiten, trekt 
de troeven en steekt over naar schoppenaas voor de vrije ruiten. Speelt zuid echter 
schoppen terug, dan kom je een entree tekort om van de vrije ruitens te genieten en verlies 

je nog een schoppen voor een slechte 4+1. Het aardige is dat één paar in de A-lijn in zeven 
(!) harten zit en dat dank zij het gunstige ruitenzitsel vervolgens ook maakte. 
 

De vragen in het volgende spelletje: hoe kom je in 6 en hoe behandel je de klaveren? 
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West Noord Oost Zuid 

1 pas 2 pas 

3 pas 4 pas 

pas pas   
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West Noord Oost Zuid 
  -   - 1 2 

3 pas 4 pas 

5 pas pas pas 

 

Ik wilde ik met 3 Joost aan de praat houden en ook 3SA nog niet voorbij laten gaan. Toen 

hij 4 bood durfde ik geen azen meer te vragen omdat na een 5antwoord afstoppen in 5 

niet meer mogelijk was. Zuid startte tegen 5 met harten heer. Nu zijn twaalf slagen wel in 
de pocket, maar het is paren en hoe speel je voor 13 slagen? Klaveren heer in zuid laat ik 
buiten beschouwing. De vraag is: hoe speel je met klaveren heer tweede, derde of vierde in 
noord? Je kunt immers alleen in troef oversteken voor de herhaalde klaverensnits, maar 
moet ook twee troeven in oost overhouden voor de hartens. De “directe” manier: tweemaal 
troef en klaveren 10. Noord dekt alleen met heer tweede (dan verlies je altijd een klaveren) 
of heel misschien met H9 vierde. Dekt noord, dan neem je dus en speelt de vrouw. als de 
negen niet valt snij je nu met de acht. Met klaveren heer derde zal noord echter niet snel 
dekken en is het spel over. Hulde voor de noordspeler die dit allemaal voorzag en toch 
dekte! (met alle risico’s, zie verderop). Joost trok na hartenaas eenmaal troef en sneed direct 
met klaveren vrouw (het is paren, dus de kleine kans op een renonce klaveren in zuid neem 
je voor lief). Na de ruiten oversteek volgde klaveren 10 (daarmee ook 9 doubleton in zuid 
smorend). Wat doet noord? Hij weet immers nog niet of de leider van oorsprong AV9xx naast 
de vijfkaart ruiten had en dan is dekken van heer derde een drama. Noord dekte echter wel 
en na de tweede ruitenoversteek volgde de derde klaveren: snijden of slaan? Zuid heeft 6 
hartens en twee ruitens laten zien en dus 5 plaatsen over voor de negen. Noord heeft nog 8 

plaatsen. Gesneden dus over de acht voor plus 1. Veel 5 plus 2 en 6 plus 1 en achteraf 
denk ik ook wel dat de recht-toe-recht-aan aanpak de meest kansrijke is. 
 
Het was een weinig bevredigende avond. Dat komt misschien ook wel omdat Joost en ik niet 
zo gek zijn op dat parengedoe. En bij u, beste bridger, leidt dat laatste gelukkig niet tot 
misverstanden…. 


