
AFGELOPEN SEIZOEN IN DE 2e DIVISIE.... 
 
Minder fouten maken dan de rest 
 
Door Nils Verhoeve 

 

In de meesterklasse is het voor teams die niet dag en nacht met bridge bezig zijn 

heel moeilijk om zich te handhaven. Komt dat door gebrek aan talent, inzicht en 

kennis? Nee, waarschijnlijk niet, al is kennis in de zin van systeemkennis, kennis van 

spelsituaties, kennis van kansberekening en situatieherkenning juist het onderdeel 

waarop de door vele trainingen geprogrammeerde top minder fouten maakt. En wie 

minder fouten maakt wint uiteindelijk bij bridge.  

Ver achter de top ballen we ook wat in de 2e Divisie, maar in feite geldt daar 

natuurlijk hetzelfde. Degenen die de minste fouten maken, komen bovendrijven. Voor 

ons was het daarom prettig dat ook de andere teams volop misstappen maakten, 

want we hebben met bakken punten weggegeven en wedstrijden volledig onnodig 

verloren. Door het verzaken van de anderen bleven we echter steeds in de buurt van 

de bovensten. Het was ongemeen spannend, op de laatste wedstrijddag was het 

zelfs nog mogelijk dat degenen die 8e stonden aan het begin van de dag er met het 

kampioenschap vandoor zouden gaan!  

Natuurlijk deden we ook veel goede dingen en het is ons gelukt op de laatste 

wedstrijddag een achterstand van ruim 10 vip´s om te zetten in een winst van bijna 3, 

met hulp van Star 5, Peter Hendriks c.s., die onze directe concurrent Dombo ruim  

versloegen. Met 31,5 vip´s uit 40 hebben we uiteraard zelf ook een aardige bijdrage 

geleverd.  

Het lijkt me gepaster om bij een promotie enkele succesverhalen te vermelden, dan 

de soms gruwelijke misstappen. Die kan ik dus opgelucht de vergetelheid in laten 

verdwijnen.  

In de 1e wedstrijd kregen mijn partner René en ik de volgende NZ handen: 
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Het volgende biedverloop volgde: 

Oost  Zuid  West  Nood 

  René    Nils 

pas   1♦  1♥  1♠ 

2♥  3♠  pas  4♣* 

pas  4♦*  pas  4♥* 

pas  6♠      *= cues 

Door beiden stevig doorgeboden. Mijn cue van 4Kl was zwaar aangezet evenals 

René´s 3 S, maar ik moest mijn prachtige verdeling met 3 cue´s toch maar 

aanbieden. Toen René ook een harten cue hoorde kon het voor hem niet missen en 

hij bood vol vertrouwen 6. Prima kaartwaardering van beiden. 

Na een hartenstart en harten door, getroefd in noord waren er verschillende opties:  

1. Als schoppenvrouw sec zou vallen, behoorde een cross-ruff tot de 

mogelijkheden, maar daar school het gevaar van een overtroever met de 10 

in. 

2. Toen SV niet viel, kwam ik een slag tekort. Ik kon de klaver- of de ruitensnit 

proberen voor mijn 12e slag. Dit was natuurlijk een kans van 50%, maar de 

keus tussen de 2 verlaagde het percentage.  

3. Ook zou ik op het vallen van óf R V óf Kl H hebben kunnen spelen. Mijn 

kennis van de kansberekening schiet hier tekort, maar die kansen zullen rond 

de 37 resp. 47% liggen. In ieder geval gecombineerd aanzienlijk hoger dan 

50%. Hiervoor zou ik wel meteen met Kl aas en Kl x getroefd moeten 

beginnen om voldoende communicatie te houden.  



4. Maar er was nog een mogelijkheid en dat was de laatste 2 combineren. De 

ruiten testen en als ruiten V niet wilde vallen de klaversnit nemen. 37% + 50 % 

leek me de grootste kans  en toen R V viel was dit messcherp contract binnen.  

Misschien dat iemand me de juiste percentages van de verschillende opties 

kan mailen. 

Als de tegenpartij overigens in slag 2 klaveren terugspeelt vervalt de laatste 

mogelijkheid en had ik op optie 3 over moeten schakelen. 

Het contract is 3 x geboden (1x down) en 2 x is de manche zelfs gemist. Opvallend 

vaak werden er ook maar 11 slagen gehaald.  

Al met al goed voor een winst van 11 impen.  

 

In de 2e wedstrijd gebeurde het volgende bij Stef en Herman (NZ):  

Spel 23, Z/A 
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Zuid  West  Noord  Oost 
Stef    Herman 
pas   pas  2♦*  pas   *= multi 

2♥  pas  3♦  pas 

3SA  pas  6♦  dbl 

pas  pas  pas 

 

Meteen na het 6♦ bod volgde er een zuur gezicht bij Stef. Het is maar goed dat we 

gepromoveerd zijn, want er zijn er meer die hun emoties niet de baas kunnen ☺ en 

de schermen zullen daarvoor een oplossing zijn. 

Het spel is natuurlijk knetterdood en Herman en Stef (nu met een glimlach) 

noteerden tevreden +1540 en later +13 impen…….  

Niemand had dit “verzonnen”.  



 

Volgend jaar dus 1e Divisie. Handhaving zal het doel zijn, maar uit ervaring weten we 

dat het verschil tussen 1e en 2e Divisie enorm is. Zaak zal het dus worden minder 

fouten te maken. Dit kan alleen door betere concentratie, duidelijkere systeem- en 

tegenspelafspraken en discipline. We gaan ons best doen! 


