
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
Dinsdag 19 december 2017, 3e TI 
  
De Kerstdrive  
  
Door: Koeno Brouwer  
 
Na een paar maanden partnerloos door het bridgeleven gegaan te zijn, werd ik afgelopen 
maandag opgebeld door Pieter Steinz. Die legde mij doodleuk uit dat hij enige tijd geleden 
na een katheterisatie op de operatietafel door een geslaagde reanimatiepoging uit de dood 
was opgestaan en...  zin had om te bridgen en wel zoals twee jaar geleden de kerstdrive met 
mij. Jan Meijer had een systeem met Pieter ontwikkeld en dat speelden wij dan. Pieter bleek 
zich deze afspraken overigens na zijn eerste dood nog feilloos te herinneren. Na een snelle 
gewenning - de eerste ronde tegen Toine en Janine liep uit op een matige score van ruim 
30% - zouden wij een vrij soepele biedavond tegemoet gaan. De lekkernijen aan tafel en de 
gezellig ingerichte ruimte hielpen daar omgetwijfeld aan mee.  
 
Een aantal leuke spellen meldden zich. Een grappig spel dat ons een goede score bezorgde 
in de derde ronde tegen Henk Barreveld en Anne Marie Molensky:   
 

 

 
Henk moest 3SA spelen na een start van ♠3 omdat noord 1♠ had tussengeboden na een 
opening van 1♦ bij oost. Henk vroeg: ‘Hoe starten jullie?’ Omdat ik tot mijn schande nog niet 
zo zeker was over onze leads bij een SA contract, gaf ik de systeemkaart waarop stond 1e / 
3e / 5e. Ik nam ♠A en speelde natuurlijk ♦H na. Na enig nadenken besloot Henk zijn geld te 
zetten op een hartensnit. Hij nam onmiddellijk ♦A en speelde ♥V voor, klein bij zuid en oost 
en noord maakte zijn secce Heer. Ik raapte mijn vier ruiten op en noteerde -2 in de computer.  
Als je ♦H een keertje ophoudt ter verhindering van de communicatie tussen noord en zuid en 
vervolgens b.v. ♣B voorspeelt en die ook ophoudt indien zuid dekt, kun je vier klaveren 
slagen maken en drie schoppen (met een snit op de B). Met twee azen heb je dan al 9 
slagen. Als je tijdig ♥A slaat en ♥H ziet vallen maak je plotseling 10 slagen zonder een snit 
op ♠B.  
 
In de vierde ronde mochten we tegen Diederik van Huijstee en Simon de Wijs, beide 
dorpsgenoten van mij in Doorn. Twee ogenschijnlijk gezellige jongens, maar het resultaat is 
voor jou meestal ongezellig. Dus ik verzon een list. Eerst bood ik ze gezellig een drankje 
aan. Ik had al argwanend moeten worden toen ze beide alcoholvrij namen zoiets waarvan 
Joep van 't Hek  het woord "buckler" met zo'n vies gezicht uitsprak dat niemand het ooit meer 
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bestelde. Vervolgens begon ik een gezellig babbeltje dat weinig met bridge te maken had en 
kijk hoe dat allemaal uitpakte op spel 9. 
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W N O Z 
 1♦ 1♠ 2♥ 
3♣ pas ! pas dbl 
pas 4♥ allen pas  
 
Met deze mooie ruitenkaart besloot ik te openen ondanks mijn wel heel matige 10 punten. 
Na het 2♥ bod van partner gaf ik een "licht" alertje, met de opmerking ‘non forcing’, wat niet 
de mening van Pieter vertegenwoordigde zoals u al lang gemerkt heeft. Als je nu denkt een 
(ex-) wereldkampioen er uit geluld te hebben omdat het slechts een "ex" is dan vergis je je 
behoorlijk. Integendeel, ik was zelf niet bij de les en vergat 4♥ te bieden. Gelukkig had ik een 
verkeerde uitleg van het 2♥ bod gegeven en kon ik mijn pas later herstellen door 4♥ te 
bieden. Toen ik mijn kaart openlegde, ging dat met hoongelach gepaard en de "ex" schertste 
nog sarcastisch dat ik een doubletje uitgelokt zou hebben. Omdat Pieter het vakkundig 
afspeelde, hielden we er toch nog een mooie 70% score aan over.  
 
Nr 13 tegen Klaas de Bruin en Rob Pronk bleek voor Pieter een geluksgetal. Na een 
opvallend doch zeer inventief biedverloop van Pieter als zuid. 
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Met het slimme 4SA bod na het 3♦ bod van noord kon Pieter de keycards met ruiten als troef 
opvragen. Hij ging er vanuit, gezien de klaverbiedingen van de tegenpartij, dat noord met 
drie keycards niet ♣A en wel ♦AH en ♥A had. Zijn ♦V was nu van grote waarde, want daar 
kon een hartentje op weg. Dus 6♠ oost doubleerde dat vanwege zijn holding in harten en 
♣AH. Dat hadden meerdere oostspelers gedaan. Daardoor kregen wij ruim 90% in plaats van 
het niet gedoubleerde contract dat overigens ook al 70% opleverde.  
 
In de volgende spellen gebeurden er weinig gekke dingen en Pieter en ik speelden redelijk 
tegen met weinig biedmisverstanden hetgeen in enkele spellen tot hoge scores leidde. We 
stonden op ca 60% toen er iets mis ging op het allerlaatste spel 20 tegen Jan van Cleeff en 
Bob Drake.  
 
   
   AV7632   

   V6   

   54   

   B42   

    

 5 

  

N

O

Z

W

 

 B1084 

 109  H872 

 AVB9  H86 

 AH9865  73 

    
   H9   

   AB543   

   10732   

   V10   

 
4♣ werd gedoubleerd en te spelen door Bob. Uitkomst ♥V gedekt en genomen door ♥A. 
Toen ♥B en .....  onoplettend een kleine harten na. Bob gooide zijn verliezende schoppen 
weg en noord moest introeven met een vaste troefslag. Contract voor een cleane nul i.p.v. 
84%. Achtste in plaats van tweede. Jammer want zeker Pieter had het verdiend. Een 
gezellige avond en hopelijk heeft Pieter weer meer de gelegenheid om te bridgen op de 
dinsdagavond.  
 
 

W N O Z 
 1♥ 2♣! dbl  !! 
3♣ 3♦ pas 4SA   
 5♦ pas 6♠ 
allen pas    


