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In ieder geval een birdie!  
  
door Jaap Hazewinkel 
 
Mensen die mij kennen weten dat ik een enthousiast golfer ben. Daarom vind ik het leuk om 
te zoeken naar paralellen tussen golf en bridge. Dat klinkt misschien vergezocht, maar in 
beide gevallen moet je je hoofd gebruiken, kunnen tegenslagen je performance in volgende 
slagen of spellen beïnvloeden en ja: in beide gevallen maak je slagen. 
In beide sporten is het beste advies: slag voor slag spelen.  
Er zijn – weliswaar vergezocht – overeenkomsten tussen een goed gespeelde hole en een 
goed gespeeld spel. Je kunt best wel eens bogey maken (één boven par: niet geweldig, 
maar geen drama) en je kunt een solide par maken: ook in bridge kennen we de term “Par 
resultaat”, al betekent dat iets anders dan in golf. 
 
Genoeg gezwetst. Wellicht geven voorbeelden beter weer wat ik bedoel: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap 
      pas 
pas  pas  2SA  pas 
3♣ *  pas  3SA  allen pas  * Niemeijer 
 
Met 3♣ heeft west de green gemist. We maken vrijwel allemaal de bogey: 3SA met 
overslagen. West had hier echter in ons systeem 4♠ kunnen bieden: Sleminteresse met ♦ als 
troef. Oost kan dan eigenlijk meteen 6♦ bieden (4SA wijst af, er zijn punten genoeg om 
vertrouwen te hebben in 10 slagen). Een mooie par op een lastige hole! 
In golftermen, hier was de tweede slag richting de green niet goed genoeg. 
 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
      1♣ 
1♠  2♠ *  dbl  3♣  * 5+ ♣, zwak of sterk 
pas  3♦ *  pas  3SA  * MF 
allen pas 
 
De opdracht hier is duidelijk: je moet 5 klaverslagen maken. West start met een ♠ voor de 
heer, ♠3 terug voor ♠5 en een derde ronde schoppen voor ♠B en ♠A. 
Waar zit ♣V? Nou, 10 tegen 1 dat deze bij west zit. West volgde schoppen met een mottige 
vijfkaart en doet dat alleen omdat hij in de buurt van een opening heeft. Je mist 16 HCP en 4 
daarvan zitten al bij oost.... 
Als West ♠H start en doorgaat met schoppenhonneurs is het ‘anybody’s guess’. Met een 
goede schoppenkleur heb je nu eenmaal minder nodig om te volgen. 
Doe je nu de klaverkleur verkeerd dan loop je ineens tegen een lelijke triple bogey aan: zo’n 
score die je ronde verpest. 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 

      pas 
1♦  1SA  pas  2♦ *  * Heeman, o.a. 4krt ♥ invite + 
3♦ !?  3♥  pas  4♥ 
allen pas 
 
Oost start ♦7 (geen dorst?) voor ♦A. West speelt sluw ♣2 na. Ziet er met open kaarten raar 
uit, maar als ik ABx heb zou ik zomaar in de verleiding kunnen komen de snit op de ♣10 te 
kunnen nemen. Ik heb echter geen probleem en nu is mijn klaververliezer weg.  



West heeft veel geluid gemaakt (3♦ kan voor 500), en er dreigen problemen als de troeven 4-
1 tegenzitten. Dat is niet ondenkbaar in dit biedverloop. Ik besluit dan ook tot een safetyplay: 
♥H en een ♥ naar de 8!  
Harten 8 houdt en ik neem de snit op ♠V (weer luisterend naar de bieding) en uiteindelijk 
maakt west alleen nog één troef.  
Een fraaie par op een hole die makkelijker was dan die waar het 6♦ was. Ongeveer de helft 
van het veld maakt 4♥, de andere helft gaat down. Ik had wel wat extra informatie van de 
tegenpartij, dat hielp. 
 
Als ik tijdens een ronde golf een birdie maak, dan is mijn ronde geslaagd. Alle slagen moeten 
daarvoor solide tot goed zijn, en óf de putt óf de approach naar de green was van echt 
goede kwaliteit.  
Ik had dinsdagavond echter hetzelfde gevoel: dat ik een birdie had gemaakt: 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schriek te Winkel Hazewinkel Schenkhuizen 
  1♣  pas  1♥ 
pas  2SA  pas  3SA 
allen pas 
 
Ik zit oost en mag het verzinnen. Schriek-Schenkhuizen zaten weer eens aan dezelfde tafel 
maar nu niet als partners. Verder had ik natuurlijk de bescheiden individueel clubkampioen 
aan mijn rechterzijde, die overigens wel deze avond in ons lijntje wist te winnen. Hier echter 
was het een korte hole: ik moest uit. 
Ik heb al eerder verhaald over het starten met een waardeloze doubleton in de ongeboden 
hoge kleur. Dat is vaak goed. Nu had ik echter een potentieel waardevolle doubleton in 
schoppen. Wat nu? Navraag leert zat noord nog een 4-kaart schoppen kan hebben. Dat zal, 
maar mijn partner gaat zeker een vierkaart schoppen hebben dus ik bijt door: ♠H. 
Prachtige afslag, de bal ligt vlak naast de hole. De birdie en de downslag waren nu geen 
probleem meer.  
Er waren overigens nog 2 andere oostspelers die ♠H startten (Tim Heeres/Marcel Swidde en 
Klaas de Bruin / Joost Herwijer).  
 
Hendrik-Jan te Winkel kon dat wel waarderen en nam even later sportieve revanche:  
 
 



 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schriek te Winkel Hazewinkel Schenkhuizen 
pas  1♦  pas  1♠ 
pas  1SA  pas  2♣ 
pas  2♥  pas  3SA 
allen pas 
 
Ik start ♣5. HJ neemt ♣H en speelt een ♦ naar ♦B. Die houdt (ik wil mijn entree bewaren). HJ 
volgt een schoppen naar ♠H en Aas. Paul speelt ♣B voor ♣V.  
Nu neemt HJ een kloek besluit: harten naar de 10! 
Als deze verliest ben je down. Nu deze wint maak je 3SA met overslagen. Niet elke par is het 
resultaat van een foutloos gespeelde hole en soms moet je risico nemen om een mooi 
resultaat te behalen. 
 
Ook komt nog een ander aspect naar voren waarin bridge en golf van elkaar verschillen: je 
kunt soms in bridge heel goed scoren (of heel slecht) door wat je tegenstander doet. In golf 
echter kun je niemand iets verwijten behalve jezelf. 
 
 


