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In veel organisaties geldt de regel dat goede mensen in aanmerking komen voor promotie. 
Natuurlijk pakt dat regelmatig goed uit, maar het komt zeker ook voor dat de kwaliteiten op 
dat hogere niveau onvoldoende blijken. In het werkzame leven heeft dat zeker ook te maken 
met andere vaardigheden die dan nodig zijn. 
Bij bridge ervaar ik ook dat het mogelijk is om te promoveren naar je eigen niveau van 
incompetence. Althans, de score van beneden de 40% op deze avond geeft niet aan dat we 
dit niveau (althans in deze wedstrijdvorm) goed aankunnen. En dat terwijl we in de B-lijn 
meestal aardig uit de voeten kunnen.  
We maakten in ieder geval teveel aanwijsbare fouten, maar niet alles was slecht te noemen. 
We trapten af tegen het gerenommeerde paar Win-Kel-der en ik mocht meteen iets 
verzinnen op de “freak of the week” (wellicht zelfs die van het jaar!): 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Hans  Jaap  Marcel 
  1♣ *  5♣  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Wat te doen met een 9-4-0-0?? Nooit gehad! Bij paren moet je in dit soort gevallen bedenken 
wat de rest van het veld zal doen. Zo kwam ik ook op 5♣. Bied je 4♣ en de tegenstanders 
bieden 4-hoog, dan mag je nog een keer maar dan hebben goede tegenstanders beter door 
of ze nog wat moeten doen als je alsnog 5♣ biedt.  
Deze heren kozen juist, terwijl ik van Marcel toch wel gewend ben dat hij een 6-5 hoog graag 
wil laten horen. Mijn keuze was in ieder geval niet een grote fout, zo blijkt uit de scorestaten, 
maar veel NZ-paren gaan overboord en we scoren een schamele 15%. 
 



Twee spellen later verdienen we ook niet veel terwijl we daar toch niet veel aan kunnen 
doen: 
 

 
 
Marcel en Hans bieden in een competitief biedverloop nog 3♦. Ik besluit 3♠ te bieden omdat 
mijn ♦H beschermd is en er een ruitenstart lijkt te gaan komen. Die komt ook maar ik kan 
helemaal niks doen met mijn ♦H. Uiteindelijk ga ik 1 down, -100 en altijd beter dan -110 voor 
3♦C. Lijkt een aardige score maar op veel tafels bieden NZ niet naar 3-hoogte en maken OM 
+110 voor een prima score. 
We mogen nog van geluk spreken dat NZ hier niet de kiss of death uitdelen – maar ja, de 
punten zitten dan ook precies 20-20 verdeeld. 
 

 

 
Op de volgende tafel is dit alweer een spel waar we niet veel fout doen. Paul in Zuid speelt 
4♥ en OW rapen na hun ♠A ook een ruitenslag op. Lijkt normaal. Op twee tafels echter 
vergeten OW de ruitenslag mee te nemen en ook is er een tafel waar 5SA wordt gemaakt! 
Tsja, daar kunnen we niet tegen aankaarten! 
 



 

Ook hier doen we het goed en eindelijk levert dat eens punten op. Na een pas van partner 
en een 1♠-opening door west volg ik licht 2♥. In viertallen niet ieders keus, maar in paren en 
onkwetsbaar wel de mijne. Na 4♠ bij oost biedt Paul gezien deze gunstige kwetsbaarheid 
nog 5♥ en dat blijkt een prima uitnemer. Hier konden OW weer niet veel aan doen. 
 
Tot nu toe waren de scores vaak laag, maar niet verwijtbaar. Op de derde tafel ben ik een 
angsthaas en krijg daarvoor een dikke vette nul gepresenteerd: 
 

 
West   Noord  Oos  Zuid 
Ruben  Jaap  Toine  Paul 
  1♠  1SA  dbl 
2♣  pas  pas  dbl 
pas  ... 2♠  allen pas 
 
Ik ben wel terecht uit 2♣ gelopen, want dat maakt zomaar. Ik moet natuurlijk óf 4♠ openen óf 
minstens 3♠ nabieden nu. De ♠ABx bij Toine had ik goed gediagnosticeerd, maar partner 
had wat nuttige prenten en 4♠ is koud, ondanks het 1SA-volgbod.  
 
Een tafel later beginnen we weer met een kogelronde nul. Enigszins aan onszelf te wijten? 
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Frans  Jaap  Marc 
  1SA  pas  2♦ 
pas  2♥  pas  pas 
2SA * !? 3♥  dbl  allen pas    * minors 
 
Zuid heeft voor zijn timide bieden een absoluut maximum. In viertallen doe je wellicht een 
invite (en 4♠ is regelmatig gemaakt met een klaver- of schoppenstart!). Paul concludeert 
echter dat ik wel wat moest hebben en ging kwetsbaar tegen niet balancen. Meestal heeft hij 
dan wel punten, dus ik doubleerde 3♥. Dat ging niet down.  
Wellicht moest Paul met zo weinig punten dan toch 4♦ bieden, of hij moet niet balancen (wat 
ook weer veel gevraagd is met een 6-5). 
 

 
 
Marc en Frans stoppen hier keurig af in 2♥, waar anderen de comfortabele ruitenfit 
opzochten. Paul start met ♠AH en speelt een derde ronde schoppen. Die mag ik troeven 
maar dat is wel van een vaste troefslag. Aan slag neem ik nog wel nauwkeurig ♣A mee, 
anders verzuipt deze, maar dat maakt echt nada uit voor de score.  
 



 

We komen hier als OW in 3SA. Dat maak je, maar dan moet je wel uitgaan van de ruiten 3-3 
en niet van de klaver 3-2. Tsja, we waren niet de enigen die dat niet verzonnen maar echt 
scoren deed het niet. 
 
Op een slecht bod tegen Toine en Ruben na lijkt er tot nu toe eigenlijk niet veel aan de hand. 
Tijd voor mijn grootste bok van de avond: 
 

 
 
NZ komen in 4♠ nadat Paul flink harten heeft geboden (ik bood zelfs ook een keertje mee!). 
Ik start harten (voor 9 en getroefd). Op de tweede schoppenronde gooi ik om mijzelf 
onduidelijke redenen ♥10 bij. Blokkeren de harten niet of zo... Boeiend! 
Paul leest dit terecht als een ruitensignaal en nadat hij Hendrik Bijker’s sluwe ♣V heeft 
genomen ziet hij een downkans: een ruiten naar mijn heer en ruiten terug! Alleen maakt 
leider nu ruitenvrouw en gaan de andere ruiten weg op de klaveren.  
 
Tijd voor een bok van Paul, op de volgende tafel: 



 
We bereiken het saaie 4♥ en iedereen maakt 11 slagen door op enig moment op ♥V te 
snijden. Om duistere redenen slaat Paul ♥AH.  
 
De volgende is wellicht geen bok maar kon duidelijik beter: 
 

 
West   Noord   Oost  Zuid 
1♠  pas  2♣ *  pas  * MF 
2♠  pas  3♠ ?  pas 
4♠  allen pas 
 
In viertallen is 3♠, hopend op wat cues, wellicht okay. In paren is 3SA veel beter: vaak maak 
je met 28-30 punten evenveel slagen in SA als in een major. De helft van het veld in de A-lijn 
en B-lijn zat inderdaad in 3SA en wij weer aan de verkeerde kant van de score. 
 



 
Ik open een zwakke SA en zuid doubleert. Paul redoubleert (zwak met een 4-3-3-3 of 4-4-4-
1) en ik bied 2♦. Zuid biedt nu 2♥ en noord knalt 3SA! De handige donder in Noord is 
Herman Klouwen, die op een ruitenstop bij partner rekende. Nu liggen we al voor een nul, 
want er was maar één andere keer 3SA geboden. Ik start een kleine ruiten en Paul gooit ♦B 
onder ♦H. Die kon ik niet lezen en met de door Herman gescoorde overslag (met ♠4!) 
verdween ook dat ene matchpuntje. 
 

 

West  Noord  Oost  Zuid 
1SA *  pas  2♦ **  pas  * 12-14 ** o.a. 4+ ♥, invite+ 
2♥  3♣  dbl  pas 
...3♦  allen pas 
 
Het allerlaatste spel van de avond. Noord gooit er een 3♣-bod in. Ik zou ook nog 5+ harten 
kunnen hebben en weinig punten. Ik ben echter inviterend plus en ik laat dat weten door 
middel van een doublet. Paul durft niet te blijven zitten (onterecht want ik start klaver en dan 
is Herman 2 down) en biedt 3♦. Nu kan ik niets meer en het zitsel zorgt voor 2 down en een 
nul.  
 
Eén van de problemen van deze avond was dat we veel teleurstellingen kregen in het spelen 
en op een gegeven moment was de rek eruit. Onze echte fouten maakten we op de laatste 
tafels, als je echt niet meer weet hoe je wél een goede beslissing kunt nemen. Wij kijken 

alvast uit naar ons eigen level of competence in de volgende competitie ☺. 


