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Hoeveel geluk wil je hebben? 

Door Marcel Winkel 

  

Spel 12 
W / NZ 

A H 9 3 
V 8 5 2 
H 7 4 
B 2  

  

 Marcel v. H. 
10 2 
A B 7 6 3 
V 6 
A 9 7 6   

Marcel W. 
V 7 
H 4 
A 10 9 8 
H V 5 4 3  

  

B 8 6 5 4 
10 9 
B 5 3 2 
10 8  

  

 

Na een 1 harten opening in west bood oost reverse: eerst zijn klaveren en later zijn ruiten.  

West vroeg met een bod in de vierde kleur of er mischien 3SA moest worden gespeeld, maar toen oost 

dat met schoppen Vx niet aandurfde, werd er voor 4 harten gekozen. 

Oost was de biedkaartjes al aan het opruimen, tot noord besloot om het contract van een doublet te 

voorzien. Hij had namelijk in zijn glazen bol gezien dat zijn schoppen AH erdoor zouden komen en 

vermoedde dat OW in de 5-2 fit waren beland zonder het bezit van harten tien! 

Dit alles klopte en daarom zit 4 harten er niet in. West was echter nog niet uitgeboden en corrigeerde 

naar 5 klaveren. Dat contract vond iedereen prima maar is uiteraard ook kansloos met drie vaste 

verliezers. 

Zuid had het lek in schoppen kennelijk niet goed gehoord want zij legde harten tien op tafel. 

Omdat ik echt niet kon geloven dat noord met dit schamele hartenbezit 4 harten gedoubleerd had, 

vergat ik deze foute uitkomst af te straffen! 

Want als ik hartenboer had gelegd (via de V voor mijn heer) dan zou ik later dankzij het vallen van harten 

negen in zuid de kleur vakkundig opgerold kunnen hebben. Door het bezit van harten zeven en - zes is er 

namelijk een troefsnit tegen harten acht van noord mogelijk. De kleur is dan goed voor twee discards en 

ben ik van mijn schoppens af. De ruitens voor één verliezer spelen is ook niet al te moeilijk; ruiten vrouw 

uit dummy spelen voor een dubbele snit of ruiten (10,9 of 8) naar dummy spelen en klein leggen als west 

de heer niet neemt. 

 



Nu ging ik als een konijn ongeconcentreerd en vooral ongeïnspireerd down, terwijl ik slem had kunnen 

maken. Zo blijft bridge een foutenfestijn. Toch voelt deze fout 'fouter' dan het bieden van 3SA zonder 

een stop in schoppen. Vroeger lag ik wakker van dit soort gemiste kansen. Tegenwoordig lig ik van 

andere dingen wakker maar ik ben er nog niet achter welke!  

Dankzij het uitstekende spel van mijn partner deze avond, wonnen we met een neuslengte toch de 

clubavond. 

 


