
Afgelopen dinsdag op de club… 
 
Dinsdag 17-42018, Howell II, 6e sessie 
 
Concentratie in parenwedstrijden 
 
Door Koeno Brouwer 
 
De voorlaatste avond in de Howell serie was weer eens een echte parenwedstrijd. Paren 
vereist veel concentratie. Even een verslapping en je laat weer gemakzuchtig een slagje 
lopen. En dat tikt meestal aardig aan. Onze aandacht zit nu nog even bij het instuderen van 
onze afspraken en dat gaat soms ten koste van de overige bridgezaken. Dat begon voor mij 
al in ons eerste spel. Dennis Kruis speelde 3♦ op zijn gebruikelijke kundige wijze af. In dit 
geval was daar geen hoogstandje voor nodig overigens. Ik vergat onderweg even een vrije 
harten in te troeven met mijn laatste troef die Dennis er nog niet had kunnen uithalen. De 
"normale" uitkomst van partner kostte ook al een slag. Dus de avond leek al niet rooskleurig 
van start te gaan. Toch viel achteraf de score van bijna 50% erg mee, omdat velen in een - 
overigens minder goed contract - beter scoorden dan Dennis en Hendrik.  
 
Spel 2 was buitengewoon boeiend. Wat doe je kwetsbaar na deze biedserie? Rechts (oost) 
begint  (1♠) pas (1SA)  2♥  (2♠) met:  ♠H10xx ♥HB  ♦B876 A76. Tegenwoordig hebben we 
met zijn vieren vaak 50 punten. Wat is hier aan de hand? Is de 1SA erg licht of heeft partner 
weinig punten. Maar als hij er weinig heeft dan heeft hij toch minimaal zes harten. Met 
AVxxxx bij maat hebben we al acht slagen na een schoppenstart. Ik besloot tot 3SA die 
partner corrigeerde naar 4♥ met zijn achtkaart. Dit was het volledige spel: 
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4♥ werd uiteraard met een overslag gemaakt na de start van ♣9 voor een score van ruim 
64% omdat enkele paren hadden uitgenomen met 5♣ dat slechts drie down ging voor -500.  
 
De tweede ronde gebeurden er opnieuw merkwaardige dingen.  
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W N O Z 
  3♥ 3SA 
Allen pas    

 
Wat start u tegen deze biedserie? Partner opende kwetsbaar 3♥. Dat doen wij niet op 
tramkaartjes. Zuid biedt dacht ik ook niet op tramkaartjes en zal dus zeker een hartenstop 
hebben. Ik taxeerde hem op b.v.  ♥Hxx en die ♥H ga ik hem niet cadeau geven. 
Mijn partner moest dus nog ergens anders punten in hebben. Ik probeerde ♣4. Hans speelde 
♣V die hield en partner ♣8 (laag-hoog= even!). Hans vervolgde met ♦V voor mijn Heer. Ik 
dacht nog eens goed na. Ja, mijn partner zou ♠A wel eens kunnen hebben. Dan kon hij na 
♠A, ♥V spelen en de 3SA één down spelen. En omdat mijn partner een singleton klaveren 
moest hebben speelde ik ♣H na voor de secce Aas. Mijn wereld stortte in toen de leider 
slechts ♥Bxx bleek te hebben en partner ook nog opmerkte dat we hadden afgesproken niet 
op niks met 3♥ kwetsbaar te openen. Vroeger hadden we een zekere Peter van der Linden - 
die jarenlang met Lodewijk Tielens en Toine van Hoof onder meer in de MK speelde - als de 
"ongelukkige expert". Die rol had ik deze keer feilloos van hem overgenomen.  
 
Nog een bijzonder spel. 
Spel 14  O / - Henk  
   AB10873   

   -   

   AHV7   

   A84   

Jan Meijer   Louk Herber 

 HV654 

  

N

O

Z

W

 

 9 

 -  HB7543 

 B10542  98 

 763  HV105 

  Koeno  
   2   

   AV109862   

   63   

   J92   



Oost opende met 2♦ multi. Ik beging de fout een zwakke sprong te willen maken en pakte het 
3♥ biedkaartje als vast. Op dat moment realiseerde ik me dat na een zwakke opening 
(wellicht) een sprong sterk is. O ja even concentreren. Ik had hem al vast en zette toen uit 
ellende maar door. Dat bleek inderdaad ellende want partner was niet meer te houden en 
stoomde door naar 6SA dat ongedoubleerd twee down ging voor toch nog 35%. Meerdere 
hadden kennelijk geboden met de zuidhand. Geen compliment voor de A groep! 
Een normale biedserie zou mijns inziens geweest zijn: 
 
W N O Z 
  2♦ Pas 
2♥ Dbl Allen pas  

 
En als west zich daar niet aan overgeeft en 2♠ biedt wordt de ellende niet minder.  
 
Remco Brúggemann doubleerde als noord niet maar bood 3♥, want die wilde liever niet 2♥ 
gedoubleerd tegen spelen met zijn renonce. Daar dacht Henk Willemsens heel anders over 
want die paste op 3♥ ! en maakte dat vervolgens ook nog.  
 
Het was niet de avond van technische hoogstandjes en mooie biedseries maar meer van 
potsierlijke spelmomenten. Hier komt er nog één: 
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W N O Z 
   1SA= 14-16 
pas 2♣ Pas 2♥= 4-krt 
pas 3♣ pas 3SA= 4♥333 
pas 6SA allen pas  

 
Uitkomst ♦10 !  Vraag aan Marcel: wat betekent dat nu weer?? Antwoord: "Als hij de 9 niet 
heeft dan is ♦10 de hoogste". Dat zou wellicht een doubleton inhouden. Er zijn al 12 slagen 
te maken. Nu de dertiende nog. Ik hoopte op ♦108  doubleton. Eerste slag genomen met de 
vrouw en na enig denken vervolgd met ♦9, klein bij Marcel. "Neem je me nu weer in de 
maling Marcel" ? Met zijn meest eerlijke gezicht, dat er overigens nog steeds oneerlijk uit 
zag, legde hij nog eens de afspraak uit. Ik speelde klein en ja hoor Hans de boer, waarop 
Marcel zei - weer met een onschuldige blik - "dat is 10 jaar geleden dat hij me met zoiets 
bedonderde". Dat betekende een matige score van 28%, want meestal werden alle slagen 
gemaakt na de normale start van ♦B neem ik aan.  
 
Zo hadden we vele ups en downs en scoorden uiteindelijk vrijwel 50%. 


