
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Swiss Butler, 3e avond, 16 mei 2017 
 
Een avondje bridge met een Braziliaan 
 
Door Koeno Brouwer 

 
Svend Germann is een tijdje in Nederland. Eigenlijk om te bekijken of hij hier zijn toekomst 
kan voortzetten na een tiental jaren in Curaçao en Brazilië vertoefd te hebben. Hij rustte daar 
min of meer op zijn lauweren, verdiend na hard werken in Nederland. Mooie vrouwen, een 
tropisch klimaat en een beetje werk hielden hem aardig bezig in die Zuid-Amerikaanse 
landen. Zonder bridge! Zelfs de voorheen inspirerende daden van het befaamde Braziliaanse 
koppel Chagas-Branco konden hem niet bewegen de bridgekaarten daar ter hand te nemen.  
  
Hier aangekomen fietste hij naar België om zijn getrouwde zoon te ontmoeten en vervolgens 
weer terug kwam hij, zoals aangekondigd op 1 juni in de middag langs mijn huis in Doorn 
gefietst.  
De opvallende positieve scores uit zijn lange mooie bridgecarrière met Marcel Winkel weet 
hij zich als de dag van gisteren te herinneren. De ene na de andere fantastische en veelal 
humoristische bridgevoorvallen werden over mij uitgestort. Maar hoe zat het met de reële 
praktijk en de theorie? Kon hij het nog wel? Nadat ik hem een beetje opgefrist had over wat 
hij met Marcel zoal gespeeld had, spraken we af dat de volgende dinsdag op Star te spelen. 
De eerste keer was een trage start met overigens weinig problemen behalve goede 
opponenten. Het duizelde hem van al die kleine kaartjes. Dat wel. Nu de tweede keer bleek 
dat Svend zijn kaartgevoel en agressiviteit nog niet verleerd had.  
 
De eerste ronde traden we aan tegen ex-maatje Marcel Winkel met Marcel van Hooijdonk.  
 
17  N / - Svend  
  ♠ AV74   

  ♥ A52   

  ♦ J95   

  ♣ AV3   

Marcel van H.   Marcel Winkel 

♠ H8 

  

N

O

Z

W

 

♠ 1065 

♥ 97 ♥ HV10643 

♦ 4 ♦ 76 

♣ HB1087654 ♣ 92 

  Koeno  
  ♠ J932   

  ♥ J8   

  ♦ AHV10832   

  ♣ -   

 
W N O Z 
 1♣ 2♥ Dbl 
pas 4♠ Allen pas  
 
Zuid liet zijn mooie ruitenkleur niet horen vanwege het 2♥ bod. Nu kreeg Noord de kans zijn 
eventuele lange klaverenkleur te herbieden. Had u 3♦ geboden? En wat zou Noord dan 
bieden? Helaas voor ons bleek er zelfs 7♠ in te zitten als je de schoppen goed doet. Ik 
voelde me toch wel een beetje schuldig dat ik geen slempoging na 4♠ had gedaan. Svend 
speelde dat na de start van ♥H gedegen af. Hij nam ♥A, speelde ♠A en gooide op ♣A in de 



dummy een harten weg. Vervolgens een kleine schoppen naar de  B:  +2. Dat leverde -5 IMP 
op. Bijna de slechtste score van de avond.  
 
Die hadden we tegen Simon de Wijs en Diederik van Huijstee: 
 
23   Z / Allen Svend  
  ♠ B97653   

  ♥ A2   

  ♦ A   

  ♣ HB42   

Simon   Diederik 

♠ AH10 

  

N

O

Z

W

 

♠ V84 

♥ B106543 ♥ V 

♦ B76 ♦ H108 

♣ 6 ♣ AV10983 

  Koeno  
  ♠ 2   

  ♥ H987   

  ♦ V95432   

  ♣ 75   

 
 
W N O Z 
   pas 
pas 1♠ 2♣ pas 
2♥ pas 2SA pas 
3♥ pas 3SA Allen pas 
 
Stevig doorbieden van Diederik na een voorpas van Simon en zonder een hartenfit. Hij dacht 
met twee piepeltjes te doen te hebben en had nog gelijk ook want Zuid startte met ♦2 van 
kleintje plaatje. Het is nu moeilijk down te krijgen want Svend zat gelijk ingegooid. Na lang 
beraad speelde hij ♣2 na. De leider ♣8, zuid de 7 en dummy de 6. Applaus van Simon voor 
zijn excellente partner. Diederik speelde ♥V, zuid de 9 (hoog-laag= even), genomen door 
noord die opnieuw na lang beraad nu harten vervolgde via de 7 van zuid voor de 10. Nu een 
kleine harten van tafel voor de ♥8 van zuid hetgeen de onderstaande positie opleverde: 
 
23   Z / Allen Svend  
  ♠ B9765   

  ♥    

  ♦    

  ♣ HB4   

Simon   Diederik 

♠ AH10 

  

N

O

Z

W

 

♠ V84 

♥ B65 ♥  

♦ B7 ♦ H10 

♣  ♣ AV10 

  Koeno  
  ♠ 2   

  ♥ H   

  ♦ V9543   

  ♣ 5   

 



Kan zuid het nu nog down spelen? Ik nam ♥H mee en probeerde ♠2. Aangezien Svend 
(natuurlijk) niet ♠V had, haalden we vier slagen voor precies contract en +11 IMP voor de 
leider.  Ander tegenspel bij deze eindpositie zou niet geholpen hebben.  
De computer geeft aan slechts 8 slagen voor de leider met optimaal tegenspel. Zou ik dan 
toch met ♠2 moeten beginnen? Ik zie het nog niet. U wel ? Toch maar eens kijken wat er 
gebeurt na ♠2 start. 
Stel de leider speelt weer harten, genomen met het A en schoppen na genomen met ♠10. 
♥B genomen door Z en ruiten na!  Noord neemt en speelt voor de derde keer schoppen na. 
De positie is nu: 
 
23   Z / Allen Svend  
  ♠ B97   

  ♥    

  ♦    

  ♣ HB42   

Simon   Diederik 

♠  

  

N

O

Z

W

 

♠  

♥ 10654 ♥  

♦ B7 ♦ H10 

♣ 6 ♣ AV1098 

  Koeno  
  ♠    

  ♥ 87   

  ♦ V95   

  ♣ 75   

 
Nu maakt de leider slechts zeven slagen: drie schoppen, één harten, één ruiten en twee 
klaveren.  
De vraag blijft hoe maakt de leider acht slagen met ♠2 als uitkomst?  
De leider moet dan heel briljant ♦H onder ♦A gooien na even met een schuin oogje op de 
kaarten van noord geconstateerd te hebben dat die niet in het bezit van ♦V is. Daarmee 
creëert de leider een extra entree in dummy voor vrije harten. Wel hebben NZ dan inmiddels 
drie hartenslagen en twee ruitenslagen voor één down.  
 
  



9  N / OW   
  ♠ B2   

  ♥ A10   

  ♦ 10975   

  ♣ V8764   

    

♠ H98 

  

N

O

Z

W

 

♠ A107653 

♥ HV96 ♥ B85 

♦ HB432 ♦ 86 

♣ 5 ♣ A2 

    
  ♠ V4   

  ♥ 7432   

  ♦ AV   

  ♣ HB1093   

 
Onze tegenstanders openden de oosthand met 2♠ zwak waarna er rond gepast werd. OW 
zijn kwetsbaar en dan mag je als partner een redelijke hand verwachten met een kans op de 
manche. Met ♠AVxxxx en ♦Vx bijvoorbeeld wil je toch wel in 4♠ eindigen? En met een 
positief antwoord op de relay van 2SA mag je toch wel verwachten dat 4♠ een redelijke kans 
maakt. In dit geval breng je het zelfs tot 11 slagen. Er waren slechts drie die 4♠ hadden 
geboden waarbij één opponent het met 5♣ uitnam.  
Toch wel kenmerkend met welke rommel vaak 2♠ wordt geopend waardoor men als partner 
eerder past met een behoorlijke hand, zoals hier het geval.  
  
Simon de Wijs gaf wat mij betreft een heel goed voorbeeld (zie boven spel 23) door zijn 
inferieure zeskaart harten van B10xxxx in de eerste hand niet te openen wellicht ook omdat 
hij daarnaast een mooie driekaart schoppen van AH10 had.  
Tegen ons had Simon ook een mooi voorbeeld. Hij legde bij mij een gespeelde rechte kaart 
dwars zogenaamd om me te helpen. Aan het einde bleken we natuurlijk een slag te kort te 
komen om het contract  down te spelen. Precies een politicus. Zoveel mogelijk (slagen)  
afhandig maken onder het mom dat het goed voor je is. Zoiets als waarmee Dijsselbloem nu 
met Griekenland bezig is. Zo wordt je wereldkampioen.    
 
  



Een boeiend spel was board 28 waarbij Svend zijn gebruikelijke agressiviteit even 
achterwege liet. Tja toch nog enige sleet als gevolg van die tropische warmte?   
 
28  W / NZ Leon Bijnsdorp  
  ♠ V75   

  ♥ 532   

  ♦ B10983   

  ♣ AB   

Koeno   Svend 

♠ 2 

  

N

O

Z

W

 

♠ B103 

♥ B9874 ♥ HV106 

♦ AV4 ♦ 6 

♣ 9642 ♣ H10753 

  Hans Bouman  
  ♠ AH9864   

  ♥ A   

  ♦ H742   

  ♣ V8   

 
 
W N O Z 
pas pas pas 1♠ 
Dbl ! 2♠ 3♣ 3♠ 
Allen pas    
 
Het Doublet was na een voorpas en niet tegen wel agressief (ik was tenslotte niet 
onderhevig geweest aan die slopende warmte en die mooie dames in Brazilië :)  ) maar met 
deze distributie wel verantwoord vond ik. Svend had nu de kans om met een dubbele fit in 
harten en klaveren en een singleton ruiten een mooi 4♥ bod te plaatsen. Het timide 3♣ gaf de 
tegenstanders de kans om via 3♦ een 4♠ bod bij noord te ontlokken. Gelukkig voor ons bood 
zuid slechts 3♠ barrage waardoor de schade beperkt bleef.   
 
Een mooi Law-spelletje met correctie. Beide paren hebben een 9-kaart fit. Volgens The Law 
dus in totaal 18 speelslagen plus een correctie naar boven vanwege het feit dat beide paren 
een dubbele fit hebben en een singleton. 4♠ is onverwoestbaar: in zuid twee ruiten- en één 
klaveren verliezer, in noord twee ruiten en een ruiten aftroever. De verliezende klaveren gaat 
weg op de vijfde ruiten.  OW maken 10 slagen in een hartencontract. Totaal dus 20 slagen. 
Merk op dat als de klaveren van noord en zuid verwisseld worden dat zuid dan 4♠+1 kan 
maken en oost 4♥-1 dus weer 20 slagen.  
 
We eindigden uiteindelijk met een positieve score van +17 en Svend komt eraan. Volgende 
week spelen we opnieuw en Simon is gewaarschuwd.  


