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07-03-2017 Howell 2 D-groep 
 
 
Verkiezingsstrijd 
 
Door Jan Staal 
 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur en dat zullen we weten ook. De 
strijd is in volle gang en kanshebbers tekenen zich af. Wat dat met bridge te maken heeft? 
Nou, de politici schoppen tegen alle heilige huisjes aan, proberen de harten van kiezers te 
winnen en schuwen vaak niet de eigen ruiten in te gooien. Eén kaartkleur was in die strijd 
altijd het stiefkindje, maar dat is veranderd. Groenlinks (qua naam – een passende 
tegenstander - al een poging bridge te promoten) besloot nu eindelijk echt de Klaverkaart uit 
te spelen! Hulde natuurlijk namens alle bridgers, ongeacht je politieke voorkeur. 
 
En of de duvel er mee speelde, ook dinsdag speelde de klaverkleur dikwijls een centrale rol. 
Enkele voorbeelden: 
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¹ = 4e kleur, 10+ 
 
De meerderheid zit, zeker als west niet heeft gevolgd, in het populaire 3 SA. Gezien het 
bieden kiezen veel westspelers voor een schoppenstart. Ik neem in de hand, speel na 
ruitenaas een ruiten naar de boer en speel onnadenkend klaveren naar de heer. Door de 3 - 
0 verdeling moet ik nu een klaveren aan oost afstaan, die gelukkig voor mij schoppen 
vervolgt waarna toch nog 10 slagen binnenrollen. Hartenvrouw na door oost doet het 
contract direct 2 down gaan. Kan oost dat weten? Een aanwijzing is dat bij zuid al 11 punten 
bekend zijn en daar gezien het bieden hooguit harten heer nog bij zit. Daarom moet ik als 
zuid niet eerst ruitenaas oprapen maar direct de ruitensnit nemen – communicatie in 
klaveren genoeg - en vervolgens klaverenheer spelen. Blijkt west (anders dan hier) een 
driekaart klaveren te hebben, dan komt hij met de vrouw aan slag maar heeft nog steeds een 
lastige beslissing: schoppen door of de harten aanvallen? De les: houd bij het afspel 
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rekening met een slechte zitsel, geef zo weinig mogelijk prijs over je hand en speel er op dat 
de “veiligste” tegenstander aan slag komt. 
 
Ook in onderstaand spel speelde de klaverenkleur een belangrijke rol: 

 

Contract: 3SA, oost 

Uitkomst: 4 
 
Om te beginnen de opening: ondanks de zeskaart klaveren is er alle reden met 1 SA te 

openen in oost. Je zit immers ‘vast’ als partner na een 1 opening om het even welke kleur 

biedt: wat  moet je dan herbieden? 1 of 2 SA dan wel 2 of 3? Geen van die biedingen 
omschrijft je verdeling en kracht goed.  
 
Dan het afspel. Na de hartenstart heb je met klaverenheer goed geplaatst al vlot 11 slagen. 
In paren gaat het echter om het maximale aantal slagen en neem je meer risico. De echte 
parentijger neemt met de vrouw maar laat de hartensnit nog even zitten voor de 
communicatie.  Hij speelt een kleine ruiten naar de boer en na de geslaagde klaverensnit 
eerst ruitenvrouw. Zuid neemt en speelt schoppen na voor vrouw en aas. Na de hartensnit 
gooi je op hartenaas en ruitenheer de overige schoppens af voor 12 slagen. Toegegeven, 
het is wat ‘naar de kaarten toe’ gepraat en veiliger - in dit geval ook winnend - is het om vóór 
ruitenvrouw eerst klaverenaas te spelen. Maar ja, in paren…. 
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Ik hoopte als west op wat klaverenaansluiting met een zeskaart harten bij maat en bood 
daarom de manche. Zuid start schoppenheer en speelt een kleine klaveren na. Nu heeft oost 
kansen in de cross ruff. Zuid had dat kunnen voorkomen door niet met klaveren maar met 
hartenaas te vervolgen. Of nog beter: starten met hartenaas, schoppenheer, overgenomen 
door noord en troef na voor zeker 2 down. 
Joost laat zich ondanks de klaveren 3 niet verleiden tot de snit en neemt het aas. Een 
klaveren en een schoppen getroefd, ruiten naar de vrouw en weer schoppen getroefd 
waaronder de aas valt. Klaverenvrouw van tafel, oost troeft klein voor, overgetroefd en na 
ruitenaas een ruiten getroefd. Er zijn 8 slagen binnen en dit is er over:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verdeling is een open boek: zuid heeft gezien zijn opening en bijspelen troef aas kaal 
gehad en wat noord ook doet op klaverenacht, de leider maakt altijd nog twee troefslagen. 
Een iets andere afspeelvolgorde (eerst ruitenaas en ruiten getroefd, dan pas klaverenvrouw) 
werkt ook, zelfs als noord hoger voortroeft. Zolang de leider maar tijdig uitvindt dat zuid 
troefaas kaal heeft maakt hij zijn contract. Een zaaltop, terwijl down gaan een nul zou zijn…. 
 
Het laatste spel met klaveren in de hoofdrol: 
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Open je (en wat dan) met deze 10 punten “Boldoothand” (4711)? Vanwege de fatsoenlijk 

vierkaart harten viel een preëmtieve opening af en koos ik voor 1. Op 3 moet je met deze 
kwetsbaarheid passen, maar ik zag het te laat. En dan nog: passen met freakhanden kan, 
zeker in een parenwedstrijd, net zo goed fout zijn, kwetsbaar of niet. Niet voor niets werd in 
alle lijnen naast 3 of 4 schoppen in noord-zuid dat down gaat op introevers meerdere keren 

5 of 5 geboden en gemaakt. Wij dachten met 5 gemaakt een (gedeelde) top te hebben, 

maar nee, in onze lijn was 5 driemaal geboden en gemaakt waarvan twee keer gedubbeld! 
 
Zo zie ja maar, bridge is soms net als de verkiezingen: het blijft vaak moeilijk peilbaar. 


