
   

 

 

 

     

Remco Brüggemann     Henk Willemsens   

(Wageningen, 6-12-1963)    (Utrecht, 20-12-1961) 

 

 

 

 



HENK WILLEMSENS: 

 

Wanneer ben je begonnen met bridge?  

Als klein jochie leerde ik wat spelregels van mijn vader. Op de tafeltennisclub 

kreeg ik de kans om na het tafeltennissen te bridgen met jongens die wat 

ouder waren. Dat was een geweldige leerschool! Mijn broer, Kees Jan, die met 

Martin Bootsma in Star 1 speelt, heeft het ook opgepikt van mijn vader en mij, 

dat schept natuurlijk een band.  Kees Jan is een spelletjesbeest pur sang, ik hou 

vooral van bridgen en schaken.  In Stavanger versloeg Aronian Carlsen met een 

mooi loper-offer, daar kan ik zeer van genieten.  

Vanaf wanneer speel je bij Star ? En in Star 1? 

Zo'n 25 jaar geleden, ik was toen net 30,  ging ik met Remco spelen voor Star 1. 

Sindsdien ben ik nooit meer weg geweest uit Star 1.  Pak 'm beet de laatste 15 

jaar ben ik ook captain.  De afgelopen vijf seizoenen heb ik met Marcel Swidde 

gespeeld, maar na de degradatie van afgelopen seizoen uit de MK ging het niet 

meer. Toen heb ik Remco weer gevraagd en we zijn sinds 21 februari 2017 

weer gestart.  Omdat we in het verleden al lang samen gespeeld hebben, is er 

een enorme "klik" ontstaan en dat maakt het een stuk makkelijker om snel op 

je "oude" niveau te komen.  Het blijft belangrijk om je steeds te ontwikkelen. 

Met Marcel had ik ca. 50 A4tjes systeemafspraken, met Remco moest dat 

minder worden. Dat is gelukt, we zitten nu op de helft. De rest moet je aan 

tafel maar bedenken.  Dat lukt vrij aardig als je het spel bekijkt dat Remco 

beschrijft (zie verderop)!  

Je zegt dat je vorig seizoen gedegradeerd bent uit de MK. Wat zijn je 

verwachtingen voor seizoen 2017-2018 nu je weer met Remco speelt in de 

eerste divisie?  

Je bent nog niet zomaar terug in de Meesterklasse, de concurrentie is 

moordend! We hebben de afgelopen vijf jaar wel ervaren hoe moeilijk het is 

om terug te komen.  Vaak waren we er dichtbij, maar ging het op het laatst nog 

mis. Ik denk dat we nu als team wat sterker zijn, Martin-Kees Jan en Dennis-

Hendrik zijn ook weer een jaar verder.  Ze zijn stabieler en hebben veerkracht 

getoond. Verder is er een prima team-spirit, dus ja, ik ga er wel vanuit dat we in 



de top van de eerste divisie mee zullen draaien en ons zullen mengen in de 

strijd om promotie naar de Meesterklasse.  

Hoe ervaar je het om voor Star 1 te spelen? Zijn de speelweekends makkelijk 

te combineren met je dagelijks leven? 

Het is altijd een eer om voor Star 1 uit te komen. De competitieweekenden zijn 

best zwaar, zowel op zaterdag als zondag worden er 48 spellen gespeeld. 

Daarom spelen we met drie paren, zodat we wat af kunnen wisselen. Meestal 

spelen we wel één hele dag en na 48 spellen ben je soms compleet afgedraaid. 

Het is belangrijk genoeg om fit te blijven. Door drie keer per week naar de 

sportschool te gaan, probeer ik ook op dat front er alles aan te doen om zo 

goed mogelijk te kunnen presteren in Star 1.  

Ik werk als bridge- en schaakdocent, dat maakt het voor mij wel gemakkelijker 

in vergelijking met de jongens die een "job-van-nine-to-five"  hebben. Vooral 

op de vrijdag voorafgaand aan een weekend dat we moeten spelen, probeer ik 

het wat rustiger aan te doen. Het is natuurlijk ontzettend leuk als je van je 

hobby je beroep kan maken, maar het nadeel is wel dat je in het weekend, als 

je zelf moet spelen, soms minder scherp bent dan je zou willen zijn. 

 Hoe ziet je "thuisfront" eruit en wat vinden zij ervan dat je in Star 1 speelt?  

Ik ben al dik 20 jaar samen met Angelique en we hebben twee kinderen, Merel 

(19 jaar) en Tijmen (15 jaar).  Mijn kinderen houden wel enorm van spelletjes, 

maar helaas vinden ze bridgen maar niks. Ze vinden het wel leuk dat ik een 

"passie" heb. Nu ze wat ouder zijn, steken ze er ook wel de draak mee. Vooral 

toen de kinderen nog klein waren, was het in het weekend dat ik moest spelen 

voor Angelique niet altijd gemakkelijk, maar ze heeft me altijd enorm gesteund 

om in Star 1 zo goed mogelijk voor de dag te komen.  

Tot slot, heb je voor de liefhebbers nog een mooi spel van dit seizoen?  

Zeker! Het betrof een hand uit het Topcircuit van dit seizoen, dat ik nog met 

Marcel speelde.  

  



N/allen Noord 
  ♠ A 8 5 2 
  ♥ A 3 
  ♦ B 8 6 5 
  ♣ 8 6 2 
West Oost 
♠  ♠  
♥  ♥  
♦  ♦  
♣  ♣  
 Zuid 
 ♠ T 9  
 ♥ H B 9 8 
 ♦ H T 9 4 
 ♣ A H T 
 
West Noord Oost Zuid 
 Marcel  Henk 
- pas pas 1SA  
dbl* 3SA pas pas 
pas  
* Vierkaart schoppen plus een andere kleur 

 
Ik opende 1SA, 14-16. West gaf een doublet dat een vierkaart schoppen en  
een tweede kleur aangaf. Marcel knalde, enigszins op de gok,  direct naar 3SA, 
waarop iedereen paste.  
 
West kwam uit met ♥6, oneven leads, die ik door liet lopen naar de acht in mijn 
hand. Ik speelde harten naar de aas en speelde ♦8 om te snijden op de vrouw. 
Toen west de slag nam met de vrouw leek het vonnis geveld. West kwam 
klaveren na, bij oost de boer, die ik nam met de aas. Ik speelde ♦H na waarop 
west een schopje weggooide (oef, hij had dus ♦V sec!). Oost nam mijn heer met 
de aas en speelde klaveren na, ik probeerde de tien, maar west nam met de 
vrouw en speelde weer klaveren na, voor mijn heer. Dit was nu de eindpositie:  
  



N/allen Noord 
  ♠ A 8 5 2 
  ♥ - 
  ♦ B 6   
  ♣ - 
West Oost 
♠  ♠   
♥  ♥   
♦  ♦   
♣  ♣   
 Zuid 
 ♠ T 9  
 ♥ H B  
 ♦ T 9  
 ♣ - 
 
Ik was nu in de hand en kon nog twee ruitenslagen maken, ♠A en ♥H voor een 
totaal van acht slagen. Een negende slag leek niet in zicht.... , tenzij ik west kon 
verleiden tot het maken van een foutje. Ik speelde ♠T voor, dit waren op dat 
moment de kaarten van OW:  
 
N/allen Noord 
  ♠ A 8 5 2 
  ♥ - 
  ♦ B 6   
  ♣ - 
West Oost 
♠ H B 7  ♠  V 6 3 
♥ V T  ♥  7  
♦ - ♦  7 3  
♣ 9  ♣  - 
 Zuid 
 ♠ T 9  
 ♥ H B  
 ♦ T 9  
 ♣ - 
 
Verplaats jezelf in west, wie zou niet dekken met de boer? Het ziet er  
doodnormaal uit, ik kon immers best ♠VT hebben. Maar het dekken met ♠B 
bleek een fatale fout, nu kon ik het spel halen! Ik cashte ♦B en speelde ruiten 
naar de tien, wat moest west weggooien?  



 
Op ♦B kon west nog ♣9 missen, maar op ♦T zat hij in de nesten. Een harten kon 
niet, want dan zou zijn vrouw vallen onder mijn ♥H en had ik ♥B hoog. Maar hij 
kon evenmin ♠7 weggooien, want dan kon ik hem met schoppen ingooien en is 
hij gedwongen om van zijn ♥VT naar mijn ♥HB spelen. Dus uiteindelijk besloot 
hij om ♠H weg te doen. Ook dat hielp niet, want nu kon ik ♥H incasseren en ♠9 
naspelen voor de vrouw van oost, die nog ♠6 over had en moest brengen naar 
♠8 van de dummy. Via deze "stepping-stone" haalde ik dus negen slagen!  
 
West had me op twee manieren down kunnen spelen. Hoe gek het er ook uit 
ziet, maar op het moment dat ik ♠T voorspeelde, moet hij óf dekken met ♠H óf 
niet dekken! Wat hij deed, dekken met de boer, is het enige dat hem fataal 
werd. Een dergelijke eindfiguur had ik aan tafel nooit eerder meegemaakt. Dat 
is het mooie aan bridge, het blijft je telkens verrassen!  
  



REMCO BRÜGGEMANN:  

Wanneer ben je begonnen met bridge?  

Pas vrij laat, zo rond mijn twintigste. Ik zou de cursus gaan volgen bij Veritas en 

had voor de zekerheid vast “van Start tot Finish” deel 1 en 2 doorgewerkt.        

Ik werd na de eerste les weggestuurd, het leek de cursusleider niet dat de stof 

veel zou toevoegen voor me. Ik heb altijd spijt gehad niet eerder te zijn 

begonnen, juist de periode bij de jeugd lijkt me heel leuk. 

Hoe lang speel je al bij Star? En in Star 1? 

Ongeveer 25 jaar en volgens mij vrij snel in Star 1, met Henk en Loek Verhees 

sr. en Ton van Breukelen. We handhaafden ons in de Eerste Divisie. Het jaar 

daarna gingen we spelen met Marcel Winkel en Svend Germann en 

promoveerden we naar de Meesterklasse. 

Hoe ervaar je het om voor Star 1 te spelen? Zijn de speelweekends makkelijk 

te combineren met je dagelijks leven? 

De weekends zijn goed te combineren met mijn dagelijks leven, maar ik vind 

het spelen van vijf of zes wedstrijden wel een grote belasting. Ik ben blij als het 

zondag achter de rug is en geef er mede daarom ook de voorkeur aan in een 

zes-mans team te spelen. 

Hoe ziet je "thuisfront" eruit en wat vinden zij ervan dat je in Star 1 speelt?  

Ik woon alleen, dus in die zin is er geen “thuisfront”. Veel van mijn vrienden en 

kennissen bridgen ook, die vinden het wel knap, denk ik, maar aan niet-

bridgers is het vaak lastig uit te leggen, dat het een bijzondere prestatie is om 

Meesterklasse te spelen. 

Je staat bekend als een diepzinnige bridger, je hebt vast nog wel een mooi 

spel voor de liefhebbers?  

Ik weet niet wat ik me daar precies bij moet voorstellen. Het was in de tijd dat 

we het meeste succes hadden vaak zo dat ik bijna automatisch goede 

beslissingen nam. Tegenwoordig kost me dat veel meer moeite en zijn de 

beslissingen veel vaker verkeerd. Mooie spellen zijn er natuurlijk altijd wel, 

maar steeds vaker ontdekken we dat pas tijdens de nabespreking. 



Bij het afgelopen Interbridge viertallen toernooi (10 juni 2017) in Arnhem 

afgelopen weekend ging het ook al niet best, maar er kwam nog wel een aardig 

spel langs.  Stel je hebt de volgende westhand: 

West Oost 
♠ - ♠  
♥ A T 3 ♥  
♦ A V B T 7 4 ♦  
♣ A B 9 3 ♣  
 
West Noord Oost Zuid 
Remco  Henk 
- - - 2♠*  
??? 
* Zwakke twee in schoppen  

 
Zuid is gever (OW kwetsbaar) en opent met 2♠, een zwakke twee. De keus voor 
mijn bod gaat tussen doublet en 3♦, denk ik. Ik ben een groot voorstander van 
het bieden van je kleur in dit soort situaties, ook als je daar eigenlijk te sterk 
voor lijkt te zijn. Gezien je verdeling gaat de bieding niet snel eindigen in 3♦ en 
bij je tweede biedbeurt ben je beter in staat je hand te omschrijven na een 
begin met 3♦ dan na een initieel doublet. Noord verhoogt de druk met 4♠ en 
Henk zegt doublet, in deze biedserie waarden tonend. Cruciaal is waar die 
waarden zich bevinden. Passen is natuurlijk mogelijk, maar heel veel down zal 
het niet gaan, terwijl een manche voor jezelf dichtbij is. 4SA, 5♣ en 5♦ zijn 
allemaal mogelijke biedingen, maar leiden ze ook tot de beste fit? Uiteindelijk 
besluit ik tot het optimistische bod van 5SA! 
Partner kies maar een slem. 
Nadeel: wellicht is er geen speelbaar slem. Voordeel: het vertelt mijn verdeling 
tot op de kaart nauwkeurig volgens mij, dus we bereiken de beste fit. 
En mocht er geen maakbaar slem zijn dan is er altijd nog de kans dat ze 6♠ 
bieden. Henk bood 6♦, het spel lag zo: 
  



 

Z/OW  Noord 

  ♠ 9 8 7 2 
  ♥ B 6 
  ♦ H 9 8 2 
  ♣ H 6 2 
West Oost 
♠ - ♠ A T 6 
♥ A T 3 ♥ H V 8 5 4 
♦ A V B T 7 3 ♦ 6 4  
♣ A B 9 3 ♣ T 7 4 
 Zuid 
 ♠ H V B 5 4 3 
 ♥ 9 7 2 
 ♦ 5 
 ♣ V 8 5 
 
Na een schoppenstart van noord wordt dit makkelijk gehaald, mijn ruitens zijn 
net goed genoeg. Mijn klaveren gaan weg op twee vrije harten van oost en ♠A. 
Alleen als noord klaveren uitkomt, gaat 6♦ (of 6♥) down met dit zitsel. Uit 
Henks keuze voor 6♦ in plaats van 6♥ blijkt dat hij mijn verdeling volledig door 
heeft, hij wil een eventuele ♣AV bij mij beschermen. 
 
Aan de andere tafel kwamen ze niet verder dan 5♦ (plus één gemaakt). Merk 
verder op dat 4♠ met de beste verdediging drie down gaat, dat was slechts 500 
geweest.  
 
  



    
 

Martin Bootsma     Kees Jan Willemsens   

(Almelo, 18-12-1977)    (Utrecht, 20-04-1971) 

 
 

KEES JAN WILLEMSENS: 

Ik ben altijd een spelletjesfanaat geweest. Vanaf een jaar of tien was ik al een 

fervent Risker en Stratego’er. Ook nu heb ik nog een vriendengroepje uit mijn 

studententijd waarmee ik elke maand een bordspel speel, zoals Torres, 

Funkenschlag en Orléans.  

Thuis speelden we vroeger ook vaak bonken of klaverjassen. Ik was altijd 

jaloers als mijn vader of broer thuiskwamen met een bridgeprijs. Op mijn 10e 

was het eindelijk zo ver en leerde mijn broer me de spelregels. Daarna mocht ik 

af en toe met mijn vader op Kampong spelen. Je had toen nog geen biedbakken 

en bij mijn allereerste dubbel zei ik: INFORMATIEdubbel! Haha, ik zie mijn 

vader nog schrikken, want het woord “informatie” mocht je natuurlijk niet 

uitspreken.  

Vanaf mijn 12e ging ik met mijn vader op BCO spelen. In mijn studententijd 

kwam mijn bridgen op een laag pitje te staan. Ik speelde in Rotterdam met de 

broer van Vincent Ramondt maar die had duidelijk andere talenten dan 

Vincent, waardoor ik er meer ergernis dan vreugde aan beleefde. Aan het eind 

van mijn studententijd werd ik toch nog tweemaal jeugdkampioen bij de 



viertallen (met Mick Barendregt) en kwam ik met Ed van Santen voor Dombo te 

spelen en later voor Star. Voor Star heb ik tien jaar met Ronald Hagoort 

gespeeld en daarna weer tien jaar met Dennis Kruis. Dus ik heb nu nog acht 

jaar te gaan met Martin Bootsma .  

Dennis en ik hadden zo’n mooi systeem ontwikkeld dat Martin bereid was het 

zich eigen te maken. Omdat we zo weinig spelen levert het hem nog steeds wel 

eens een probleem op, maar we hebben er vooral veel plezier van en ik denk 

ook voordeel.  

Helaas is het altijd een beetje heen-en-weer ballen tussen de 1e divisie en 

Meesterklasse. Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken heet 

dat. Het is ook niet eerlijk: ik denk dat de bovenste 6 meesterklasseviertallen 4x 

zoveel tijd in bridge steken als ik. Maar het zal ook wel iets met talent te maken 

hebben . 

Ik ben al tien jaar gelukkig gescheiden, dus met co-ouderschap en wederzijdse 

flexibiliteit, zodat ik ervoor zorg dat de kinderen in de competitieweekeinden 

bij hun moeder zijn. Maar ik vind het slopend om na een week hard werken ook 

nog eens het hele weekend de hersens te kraken. Dus ik vind het ook fijn om in 

een drie-parenteam te spelen. Ik ga er altijd wel heel serieus mee om en 

beperk mijn alcoholconsumptie in een speelweek tot hooguit tot één glas per 

dag. Best een gezonde sport dat bridge !  

  



MARTIN BOOTSMA: 
 
Wanneer ben je begonnen met bridge? 
In mijn moeders familie werd er gebridged, dus ik ben er al heel jong mee in 
aanraking gekomen. Toen ik een jaar of 14 was, hebben we bij de bibliotheek 
boekje 1 en 2 van “Van Start tot Finish” geleend; het systeem dat bij mijn 
moeders familie werd gespeeld vond ze niet geschikt om aan ons te leren (in 
dat systeem open je in de kleur waarin je de meeste punten hebt). Tijdens een 
vakantie in Duitsland hebben mijn moeder, mijn broer, mijn zus en ik beide 
boekjes bestudeerd. Mijn zus had er niet zoveel interesse in, maar mijn broer 
en ik vonden het wel leuk en we hebben vrij snel deel drie tot en met zes ook 
gelezen. Toen onze moeder lid werd van een bridgeclub boden mijn broer en ik 
alle biedwedstrijden in de “Bridge”, maar we hebben heel weinig op een club 
gespeeld. Pas in 1996, in het tweede jaar van mijn studie (wiskunde en 
natuurkunde), ben ik lid geworden van een bridgeclub, Dombo, en dat ben ik 
nog steeds. Daar heb ik driejaar met Arnaud Kok gespeeld en daarna met René 
de Waele (met hem heb ik, onder andere, een zitting op het WK jeugdparen 
gewonnen). 
 
Vanaf wanneer speel je bij Star? En in Star 1? 
In 2003 ben ik met Hendrik Bijker op Star gaan spelen. Met Hendrik heb ik het 
langst een partnership gehad, 11 jaar, totdat hij met Dennis Kruis is gaan 
spelen. Ik ben toen met Leon van Lingen gaan spelen en we werden gelijk in 
Star 1 geplaatst. Sindsdien speel ik in Star 1, en sinds 2015 met Kees Jan 
Willemsens als partner. 
 
Hoe ziet je `thuisfront’ eruit? 
Ik ben getrouwd met Fleur en we hebben samen twee kinderen (Lotte, die drie 
jaar is, en Pepijn die twee jaar oud is). We wonen al weer 5 jaar in Bunnik. In 
het dagelijks leven werk ik op de universiteit. 
 
Hoe ervaar je het om voor Star 1 te spelen? Zijn de speelweekends makkelijk 
te combineren met je dagelijks leven? 
Als ik een weekend moet spelen, komt de zorg voor de kinderen bij Fleur te 
liggen. Zeker als we beide dagen spelen is dat best een belasting. Ik vind een 
team met drie paren daarom prettig, ook omdat twee lange dagen kaarten 
toch ten koste gaat van mijn concentratie. 
  



Tot slot, heb je voor de liefhebbers nog een mooi spel van dit seizoen? 
In de afgelopen interne viertallen zat een leuk spelletje waar we voordeel 
hadden van ons systeem. 
 

Spel 7  Noord 
Z/allen ♠ A 8 3 
  ♥ B 8 6 5 
  ♦ A H V 
  ♣ 8 6 4 
West Oost 
♠ - ♠ B T 7 6 2 
♥ A 9 4 3 ♥ T 7 2 
♦ B 9 8 6 2 ♦ 7 4 3  
♣ V 9 3 2 ♣ A H 
 Zuid 
 ♠ H V 9 5 4  
 ♥ H V 
 ♦ T 5 
 ♣ B T 7 5 
West  Noord Oost  Zuid 
Alex  Kees Jan Peter  Martin 
      1♠ 
pas  2♣1  pas  2♦2 
pas  2♥1  pas  2SA3 
pas  3♣1  pas  3♠4 
pas  3SA  a.p. 
1 relay 
2 11-13 zonder 4 kaart ♥ of 14+ met 4-kaart ♥ 
3 gebalanceerd, 5224 of 5242 mogelijk 
4 5224 
 
Na mijn 1♠-opening, kon Kees Jan mijn verdeling en puntenkracht opvragen en 
toen ik een gebalanceerde hand met een vierkaart klaveren had aangegeven 
leek 3SA met zijn gebalanceerde kaart minstens zo kansrijk als 4♠. Na een 
ruitenstart voor het aas en schoppen naar de heer, bleek het slechte zitsel. Na 
♥ voor het aas,  ruiten na, ♥V en een klaveren, nam oost zijn tweede hoge 
klaver mee om eruit te gaan met ruiten, maar na schoppen naar het aas, en 
schoppen ♠8 voor ♠T, zat ik met ♠V9 achter ♠B7.  
 
 



    
 

Hendrik Bijker                Dennis Kruis 

(Marum, 31-01-1975)    (Gorinchem, 07-06-1971 ) 

 

HENDRIK BIJKER: 

 

Wanneer ben je begonnen met bridge?  

In Groningen hadden we een kaartgroep die vaak avonden en nachten lang 

speelde om geld. We merkten dat alle spellen op een gegeven moment gingen 

vervelen. Ik heb toen het Basis Bridge Boek gekocht, een samenvoeging van 

Van Start Tot Finish 1-3 en het spel aan het begin van de avond uitgelegd aan 

de rest. We hebben een avond geoefend en toen zei ik: “nu gaan we om geld 

spelen”. Tot mijn verbazing wilden ze dat niet omdat ik het boek had gelezen 

en dus een voorsprong had. We vonden het spel echter veel te leuk om niet te 

spelen en besloten lid te worden bij een bridgeclub. Ik was toen 20 jaar en heb 

tot mijn 27e in Groningen gespeeld bij met name EGBC en de Zeerob. 

 

Vanaf wanneer speel je bij Star ? En in Star 1? 

Ik ben 2002 verhuisd van Groningen naar Utrecht en zocht op Dombo een 

partner. Die vond ik ruim 10 jaar in Martin Bootsma. Wij zijn in 2003 lid 

geworden van Star. Van Martin en Dennis heb ik gaandeweg veel geleerd over 



bieden. Dennis vroeg mij in 2014 om met hem te gaan spelen. Sindsdien speel 

ik in Star 1, en Martin ook  .  

 

Hoe ervaar je het om voor Star 1 te spelen? Zijn de speelweekends makkelijk 

te combineren met je dagelijks leven? 

Toen ik aangaf graag met Dennis te willen spelen, zei ik er direct bij dat ik in 

hetzelfde jaar voor de tweede keer vader zou worden. Met een beetje plannen 

is spelen in Star 1 echter prima te combineren met mijn dagelijks leven . Het 

gaat per slot van rekening om 4 weekenden en we zijn met 3 paren. Ik neem de 

vrijdag doorgaans vrij en zorg dat ik genoeg slaap voor een weekend. Wat mij 

meer tijd kost(te) is ingespeeld raken met Dennis en in een bepaalde vorm te 

komen. Na een moeizaam en voor mij leerzaam begin loopt ons partnership nu 

goed. 

   

Hoe ziet je "thuisfront" eruit en wat vinden zij ervan dat je in Star 1 speelt?  

Ik woon met Maaike in de binnenstad van Utrecht. Wij hebben twee kinderen: 

Rokus van 4 en Ted van 2. Rokus speelt volgend jaar voor het eerst 2e klasse en 

vindt dat spannend. Ted is meer een thuisbridger. Ah wel, wie weet  . Maaike 

ervaart mijn spelen in Star 1 waarschijnlijk niet zo anders als toen ik uitkwam in 

Star 2 of 3 maar ze is wel blij voor mij dat ik bijvoorbeeld afgelopen seizoen 

voor het eerst MK heb gespeeld. Natuurlijk komt de zorg op haar neer als ik 

bridge maar het scheelt dat de NBB op fietsafstand is en dat we spelen met 3 

paren in plaats van 2. 

 

Tot slot, heb je voor de liefhebbers nog een mooi spel van dit seizoen?  

Mensen die mij kennen, weten dat ik zelden een spel paraat heb. Ik sla spellen 

klaarblijkelijk op in mijn korte termijn geheugen. Gelukkig hebben we de 

digitale spelverdelingen nog! Het hoogtepunt van vorig jaar was de finale van 

het Topcircuit. Wij speelden sterk maar de tegenstanders ook. We wachtten tot 

de cadeautjes onze kant op vielen. Ons geduld werd beloond in de vierde en 



laatste sessie, die we wonnen met 43 imp. Eén lucratief spel was tegen jonge 

honden die zich aan het einde van een lang weekend ogenschijnlijk niet meer 

konden inhouden. Het leverde ons 16 imp op. 

W/allen Noord 

  ♠ T 3 
  ♥ A 9 7 5 
  ♦ H 9 5 3 
  ♣ A V T 
West Oost 
♠ V B ♠ A 7 2 
♥ B 6 2 ♥ T 8 3 
♦ 7  ♦ A B T 8 6 4 2 
♣ H B 9 8 6 3 2  ♣ - 
 Zuid 
 ♠ H 9 8 6 5 4   
 ♥ H V 4 
 ♦ V 
 ♣ 7 5 4 
 
West Noord Oost Zuid 
 Dennis  Hendrik 
1♣ pas 1♦ 2♠  
pas pas 3NT pas 
pas dbl 
 
De bieding spreekt redelijk voor zich. Het lijkt erop dat onze tegenstanders iets 
probeerden te forceren aan het einde van het weekend of hun beheersing 
verloren. Los daarvan ervaar ik hun stijl sowieso als agressief maar nu waren ze 
van ons!  
 
Ik start met ♣4 en Dennis vervolgt ♠T voor mijn H. Ik speelt ♠ en leider snijdt in 
♦ voor mijn secce V. Ik speel weer ♣. Wij cashen 2 ♣ en 3 ♥ slagen en geven 
leider ♠A die naar de ♦H van Dennis moet spelen. De leider maakte 3 slagen in 
3NT: ♠V, ♠A en ♦A voor -1700. Als Dennis en ik weer tegen ze spelen, weet ik 
zeker dat we allemaal eerst even aan dit spel denken….  
 
 
 

  


