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Nine Eleven kent voor mij vele mysteries. Te veel vragen zijn onbeantwoord. Nog nooit in de 

geschiedenis zijn er gebouwen ingestort na een brand. Hier 3 in een paar uur tijd. WTC 7 

zelfs vrijwel zonder brand. Waarom is er een ontploffing geweest in de kelder van WTC 1 

voordat het vliegtuig de toren raakte? Hoe kan er staal gesmolten zijn, terwijl de 

temperaturen daar nooit hoog genoeg voor geweest kunnen zijn? Waarom is er al begonnen 

met de schoonmaak 4 uur na de aanslag, terwijl voor een simpele aanrijding de politie al 

uren en uren bezig is om bewijs te verzamelen. Veel vragen waarop we nooit het antwoord 

zullen weten. Al deze vragen verbleken echter bij het nieuwste mysterie van 11 september: 

Wat deed Harry op het damestoilet? 

Na de eerste avond (met dank aan invaller Jan Tulp) stonden we op een gemiddelde van 

9,54, waarmee we uiteraard in de middenmoot stonden. Vastberaden om daar verandering 

in aan te brengen, traden we aan tegen Star 10 bestaande uit Klaas de Bruin & Ton Mook en 

Arie Kamerbeek & Hans van Oostrom.  

Eén van onze weinige wapenfeiten was het volgende spel: 

 

Nadat noord past opent oost een Muiderberg. Bij ons aan tafel bood zuid 2SA, wat door west 

gedoubleerd werd. Het contract kon 3 down, maar met 2 down waren we zeer tevreden. Aan 

de andere tafel spelen OW geen Muiderberg en even later mochten ze 2♠ spelen en contract 

halen. 



 

West past en Noord opent 1♥. Oost heeft een eenvoudig doublet en Zuid biedt 4♥. Wat nu te 

doen met de Westhand? In totaal is er over de hele zaal 6 keer 4♠ geboden, 12 keer hebben 

OW 4♥ laten spelen en de rest zat in een lager contract. Zowel bij ons als aan de andere 

tafel werd er tot 4♠ geboden. In beide gevallen 2 down. Helaas stond de triggerfinger van 

Ton op scherp en werd het contract bij ons van een doublet voorzien. Toen de stofwolken 

opgetrokken waren, hadden we met 37-21 verloren. 

De tweede ronde traden we aan tegen Dirk-Jan Kooijman & Friedrich Stein en Willen Allink & 

Herman Dikkers. Het leerzaamste spel was in mijn ogen het volgende: 

 

Er zijn 2 vragen wat mij betreft. Allereerst: open je de zuidhand met Muiderberg? Ik besloot 

het niet te doen waarna onze tegenstanders vrije baan kregen naar 6♥. Misschien 

beantwoordt dat meteen de vraag al en had ik toch moeten openen. Aan de andere tafel 

werd wel Muiderberg geopend. West geeft een doublet en wat doe je dan met de oosthand. 

Dankzij Lebensohl kom je er met zwakke, inviterende en 12/13 punten er wel uit, maar wat 

doe je met een hand met slempotentieel? Is meteen 4♣/♦ een splinter voor de harten en bied 

je sterke handen met klaveren of ruiten via 2SA? Ik weet het niet, maar het is de moeite 

waard hier afspraken met partner over te maken. 6♥ werd 13 keer bereikt, waarvan 2 keer 

uitgenomen met 7♦. Niemand wist het superieure contract van 7♣ te bereiken (tenzij dat 

gebeurd is bij de 7♦-bieders, maar dat is mij niet bekend). 



 

Tot slot een klein succesje voor de multi-defense: 

 

Noord  Oost  Zuid  West 

    pas  pas  1SA 

dbl*  pas  2♣  pas  * 4-4 rood of lengte klaveren 

2♦  allen pas 

2♣ is een relay (wat niet goed was, ik had beter meteen 2♦ kunnen bieden), waarna partner 

met 2♦ het eindcontract vaststelde. Aan de andere tafel werd er 1SA gespeeld door west. 

Het resultaat aan alle tafels varieert van 1SA -3 tot 1SA +1. Na de start van ♥H, die je neemt 

met het aas, kun je schoppen onderuit spelen. Volgens de app ‘Bridge Solver’ moet je nu 

meteen schoppenaas pakken om de tegenstander op 7 slagen te houden. Daarna moet je 

ruiten 10 of 9 terugspelen. Speel je eerst ♠7 dan schijnen er altijd 8 slagen voor OW gemaakt 

te kunnen worden. Ik geloof het graag.  

Hoe dan ook ons nevenpaar maakte +1. De score van dit spel staat nog niet goed op de site 

(er staat dat NZ 3SA contract gemaakt hebben), maar dat gaat Harry nog herstellen… als hij 

niet op het damestoilet zit… 

 


