
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
Oudejaarsavond 
 
Door Jaap Hazewinkel 

 

Het was niet zomaar een top-integraal tijdens de krokusvakantie: Op 1 maart 1942 

werd onze bridgeclub opgericht en op 28 februari 2017 deden we een kick-off van 

het lustrum. De zaal was feestelijk aangekleed, een prijzentafel stond klaar en ook de 

glazen waarin later op de avond de prosecco zou worden ingeschonken.  

Maar er werd natuurlijk ook gebridged. Op spel 5 was de vraag: “Uitnemen of niet?”. 

 

Zuid opent de bieding met 1♠ en mijn partner Paul springt naar 3♥, in een poging NZ 

onder druk te zetten. Noord springt op zijn beurt naar 4♠ en ik mag het verzinnen. 

Partner zal niet veel verdediging hebben maar ik heb toch wel 2 slagen... In de vage 

hoop dat de tegenstanders overboord gaan in 5♠ bied ik nog 5♥. Mijn partner mag 

dat afkaarten. Gelukkig hebben NZ haast met het incasseren van hun klaverslagen 

en kan Paul op de 4e klaver in dummy na troeftrekken een ruitenverliezer dumpen. 

Het was ook gelukkig dat NZ een 4-2 verdeling in ruiten hebben, anders gaat 4♠ 

down. Al met al een slecht bod, maar de patiënt leeft nog. Slechts op één tafel wist 

de verdediging de zes slagen te maken waar ze recht op hadden tegen 5♥x. Au. 

 

Op het volgende spel voor ons één van de weinige hoogtepunten van de avond. 

Eentje waar de vraag: “wel of niet slem bieden”, centraal stond. 



 

Noord  Oost  Zuid  West 

  1♠  pas  2♦ *  * MF 
pas  2♠  pas  3♥ 
pas  3SA  pas  4♠ 
pas  4SA  pas  5♥ 
pas  6♠  allen pas 
 
Zuid komt logischerwijze met ♣V uit en ik kan de ruitenverliezers op ♥AV parkeren 
terwijl ik en passant een klaver troef. Met de troeven 2-2 13 slagen.  
Was dit een goed slem? Als er ruiten uitgekomen wordt, dan moeten de troeven 2-2 
zitten of noord moet troef honneur-derde hebben (uitgaande van het toepassen van 
het principle of restricted choice).  
De keuze om het slem wel te bieden was een gevoelskwestie; het moest kansen 
hebben en ik had tot dit moment alles scherp gezien. Wat zeker is, is dat we wel iets 
van onze kaarten wisten maar na 5♥ was ik absoluut onzeker over welke azen zich in 
west zouden bevinden.  
 
Tot nu deed ik het goed maar hierna begonnen ook de buren het veel te goed te 
doen en dat is meestal niet goed voor de score. 
 
Voor deze feestelijke drive waren voor de gelegenheid ook 8 paren aanwezig van de 
diverse bridgeclubs uit het District Utrecht. Wij mochten aantreden tegen Jessica 
Oudhof en Gert-Jan van Steeg van Dombo: 
 



 
 
Zij bereiken vlotjes klein slem in schoppen en zelfs als ik de in slag 2 opgespeelde 
troef neem en doorspeel kan het spel in geen velden of wegen down. Een slem 
tegen helpt niet voor de score en 30% viel dan ook nog mee. 
 
De volgende grafscore hadden we wel aan ons zelf te danken: 
 

 
Paul opent weliswaar bij gunstige kwetsbaarheid maar ook wel 1e hand en met een 
driekaart schoppen 2♦, multi-achtig. Normaal heeft Paul zijn bod en ik heb maar liefst 
♥V10 en verzin dan ook de schoppenstart niet tegen 3SA door noord. Voor de 
zekerheid laten we leider nog een 10e slag maken ook. 
 



Een paar tafels later maken ook Jetske van Hees en Pim de Voogt een slem: 

 
 
Zuid biedt als eerste SA, en Paul start ♥5 tegen 6SA. Pim kan zich niet voorstellen 
dat dat van H-derde kan zijn en neemt de kans mee dat het een top of nothing start 
was: Hij slaat ♥A. Als de heer niet valt speelt hij harten door en claimt 12 slagen. Hij 
heeft er meer maar (14) maar er zal het eea over elkaar vallen. Dit slem leverde ons 
20% op, vooral omdat de meerderheid ‘maar’ in 6♥ zit. Slechts één paar mist slem, 
en een ander paar hoopt in 7♥ dat ♥H goed zit.... 
 

 
 
Als OW bieden we een te scherpe 4♥. Het zitsel is wreed; met een goede 
schoppenbeslissing en ♥H goed kom je al een heel eind. We waren de enigen niet 
maar dit soort manches worden in een parenwedstrijd toch beter maar vermeden. 
 
Het laatste spel leverde nog een interessant biedverloop op: 
 



 
 
Noord  Oost  Zuid  West 
      1♣ *  * 2+ 
1♠  pas  2♠  dbl * 
pas  3♦  pas  pas 
3♠  dbl   allen pas 
 
In eerste instantie laat ik het doublet niet in; ik heb weliswaar vijf troeven tegen maar 
de vijfkaart ruiten mag genoemd worden en partner hoeft niet 4 slagen mee te 
hebben. Wat ik hoop gebeurt, ik mag ze een niveau hoger doubleren. Dat gaat 
precies eentje down. 
4♦ gaat ook down. Je lijkt een eind te komen maar als NZ maar schoppen blijven 
spelen kom je als leider toch in de problemen. 3♠x -1 was daardoor de par-score.  
 
Al met al een echte oudejaarsavond met lekker snoepgoed voor alle partijen. Het zou 
leuk zijn als de spellen op de lustrumdrive net zo leuk zijn. Heeft u zoch al 
opgegeven? 
 


