
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.  

“Bridge is eigenlijk maar een naar spelletje” 

door Henk van Doren 

dinsdag 8 januari 2018, Butler 1, 1e avond 

 

Soms voelt het echt als schrijfcorvee als je na een paar maanden weer eens aan de beurt 

bent. De laatste parencompetitie op de nipper gedegradeerd, externe viertallen verloopt 

uiterst moeizaam en dan ook nog eens een dramatische eerste butleravond. Het gevoel 

ontbreekt al een tijdje, de mazzel ook, zou ik het spel dan definitief verleerd zijn?  

Achteraf is alles een stuk makkelijker en gelukkig kan ik dankzij de uitslagenservice alle 

resultaten bekijken en een paar interessante spellen nader analyseren. Zo gebeurde er van 

alles op spel 3. 

 

Wij kwamen er al snel achter dat we geen enkele echte fit hadden, Koeno gaf een 3451 met 

minstens 16 punten aan, en ik volstond erg passief met 3SA. Volgens de feilloze analyse op 

het A4-tje met de spelverdelingen kunnen zowel 6  als 6SA worden gehaald. De computer 

kent alle handen en speelt dus double dummy af zowel als tegen. Voor gewone stervelingen 

is het soms een hele puzzel om uit te zoeken hoe het door de software berekende resultaat 

te realiseren is, laat staan dat je dat aan tafel het optimale af- of tegenspel bedenkt en 

uitvoert, inclusief het bijbehorende zitsel. Als de leider dat op dit spel op eigen kracht moet 

doen zijn 12 slagen bepaald geen vlijer. Zelfs de leiders die een slag cadeau kregen bij de 

start (klaverenstart uit oost of hartenstart uit west) zagen maar zelden kans om 12 slagen te 

halen. Stel je krijgt 10 start uit west. Die kun je duiken om het aantal afgegeven slagen in 

orde te maken, maar dat is niet perse nodig. De clue zit hem in het feit dat je in een vroeg 

stadium de snit moet nemen over B (één keer een hoge ruiten mag). Die kans is a priori 

echter net iets slechter dan de ruiten slaan. Als je toch snijdt, komt west vervolgens in 

onoverkomelijke problemen als de leider alle ruiten incasseert en daarna A en H. Hij/zij 

kan dan worden ingegooid in harten en moet vervolgens de 12e slag brengen. Wanneer west 



twee keer harten afgooit kan de leider meteen een hartenslag afstaan voordat hij de tweede 

hoge klaveren meeneemt en wordt de vierde harten hoog.    

 In praktijk boden en haalden slechts vijf leiders slem en gingen er maar liefst 16 down. 

Spel 13 was ook heel aardig. 

 

Bij ons aan tafel opende ik systematisch met 2  (5-krt  en een rode 5-krt, 9-13), waarna 

Koeno terecht aannam dat mijn 2e kleur harten zou zijn en geen reden zag om op 

slemonderzoek te gaan, 4 . Ik kreeg een kleine ruiten als start en toen dummy open ging 

dacht ik, ai, slem gemist. Van die gedachte was ik snel weer genezen toen west de eerste 

slag meteen aftroefde. Zonder al te veel over het spel na te denken wikkelde ik af naar +1, 

maar 12 slagen waren nog steeds mogelijk geweest. Er waren slechts zeven paren die in 6  

kwamen (vijf keer gedoubleerd), allemaal met noord als leider. Bij een andere dan ruitenstart 

is het contract eenvoudig gehaald, maar vier leiders kregen een ruitenstart, getroefd. Twee 

leiders haalden hun contract alsnog, waaronder Kees Jan Willemsens. Hij kreeg in slag twee 

klaveren na, genomen met H. Daarna troefde hij een kleine harten, stak over naar zijn 

hand in troef en zag tot zijn genoegen V vallen. Weer een harten getroefd, ruiten naar A, 

harten getroefd met H, op A en H twee kleine harten weg uit de hand, ruiten getroefd 

en de laatste troef getrokken. Contract en +12 imps.  

  



Toch was deze speelwijze nog niet helemaal veilig. Stel namelijk dat je twee kaarten 

verwisselt en het spel bijvoorbeeld als volgt had gezeten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oost vindt weer de ruitenstart, getroefd door west. Het grote verschil is dat de leider in dit 

geval perse A moet deblokkeren om het contract nog te kunnen maken. In slag 2 klaveren 

na voor H, kleine harten getroefd, 7, 10 en nu is het tijd om te beslissen hoe de 

schoppen hebben gezeten. Bij Kees Jan aan tafel had west 2  gevolgd,  door noord 

gedoubleerd en door oost geredoubleerd (Rosenkrantz oftewel een tophonneur en een 

kleintje in die kleur), dus hij wist dat de harten 6-2 zaten bij de tegenpartij. Er zijn nu negen 

kaarten bij oost bekend (zes ruiten, twee harten en een klaveren) en nog maar zeven bij 

west (zes harten en een klaveren). West heeft veel meer vrije plaatsen in zijn hand en de 

kans op drie troeven in west is daarmee significant groter geworden. Je moet dan dus 

snijden in troef! Vervolgens kun je nog precies twee keer een kleine harten troeven in 

dummy en twee keer oversteken naar de hand met een kleine klaveren. Daarna haal je de 

laatste troef en neemt de markeerde ruitensnit. De laatste twee harten gaan weg op H en 

A. Als je A niet deblokkeert lukt dat niet. 

Ja, ja, zal de lezer zeggen, dan moet de leider zich dus al in slag 1 committeren aan een 

driekaart troef in west. Nee hoor, want ook met de troeven 2-2 kun je A deblokkeren in de 

eerste slag. De volgorde van het afspel verandert er wel iets door, maar het spel is een open 

boek geworden als in west V verschijnt. Alleen als er een speler in west zit van het kaliber 

Zia Mahmood, zit er nog een klein addertje onder het gras: Stel de troeven zitten toch 3-1 en 

west speelt achteloos V bij als je de eerste keer met troef oversteekt naar A. Ingeval je 

daarna denkt dat je binnen bent en wat zorgeloos in een te vroeg stadium de gemarkeerde 

ruitensnit neemt, blijkt west 10 nog te hebben en ga je alsnog één down ☺. 

Wanneer je in de B-groep speelt, kom je ook regelmatig aan tafel bij de broers Richard & 

Randall Meijer. Buitengewoon plezierige tegenstanders, ware het niet dat ze een 

onnavolgbaar systeem spelen, waar je niet zomaar een verdediging tegen hebt afgesproken 

als je af en toe een keer vier spelletjes tegen ze speelt. Aan het eind van de avond kwam 

een van de andere B-spelers naar ons toe om zich te beklagen over genoemd systeem en 

die vroeg of daar niet iets aan moest worden gedaan omdat de heren een oneigenlijk 

voordeel zouden creëren met hun buitenissige afspraken. Zolang de afspraken niet onder de 

HUM-definitie vallen heb ik er geen enkel probleem dat mensen een afwijkend systeem 
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hanteren op een club van het niveau van STAR. Bovendien ontsporen ze ook wel eens, 

getuige de gebeurtenissen op spel 22. 

Als ik het me goed herinner, ging het bieden als 

volgt: 

 
1 Uitgelegd als een zwak spel met ruiten of een 

sterk spel met 4+  en 5+ in een andere kleur 
2 Klaverenlengte 
3 De sterke variant.  

 

Desgevraagd werd nog toegelicht dat ‘sterk’ vooral werd afgemeten aan het 

slagenpotentieel, oftewel met langere kleuren zijn de puntenvereisten wat lager. 3SA was 

niet het goede contract, maar we konden niet doubleren, omdat ze er dan uitlopen en 4  

wordt nog gehaald. Kwetsbaar -6 leverde echter voldoende impen op.  

Tot slot spel 26, waar we genadeloos werden gepiepeld door Joke Kool en Chris Hartog: 

 

Zuid opent 1 , Chris biedt als west 1SA, vlot volgegooid door Joke, 3SA. Negen slagen zijn 

niet tegen te houden en de meeste leiders haalden er tien. Over de hele zaal zat meer dan 

de helft van het veld in 4 , dat kansloos twee down gaat. Met de oosthand valt er veel te 

zeggen voor de actie van Joke, want je kunt zien dat het gevaar van één of meer 

hartenintroevers in 4  levensgroot is. Chapeau! 

West Noord Oost Zuid 
R. Meijer Henk R. Meijer Koeno 
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