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Ieders leven kent bergen en dalen. Ook ieders bridgeleven. Je hebt perioden waarin je je in Limburg 

waant: de dalen vallen mee en af en toe sta je op de Cauberg. Andere tijden waan je je in de 

Ardennen: je wandelt langs gevaarlijke afgronden, maar meestal staat er wel een hekje voor. De 

laatste tijd dacht ik dat ik in de Marianentrog terecht was gekomen; vanwege een vliegende 

bridgepartner (Peter Spanjaart) speelde ik vaak met invallers, waarmee ik lekker constant scoorde. 

Constant slecht, dat dan weer wel. Gisteren kwam ik in een ander gebergte terecht: de Himalaya. 

Diepe dalen, hoge bergen en uiteindelijk hebben we de Mount Everest beklommen tijdens de 

combitafel met de A-groep. 

 

De eerste tafel traden we aan tegen Rian Lukassen en Kees Haks. Het allereerste spel raap ik op 

en hoor het volgende biedverloop:  
 

N O Z W 

Peter Rian Robin Kees 

2♠ 3♥ pas 4♥ 

pas pas    

 

Ik heb 3 slagen en mijn partner heeft de schoppen en de klaveren. Dit lijkt me een no-brainer en 

een standaard doublet. Ik paste echter eerst en ging toen nadenken. Da’s de verkeerde volgorde. 

4♥ ging min 2 en dat leverde wel iets op (+3), maar het had meer moeten zijn. 

 

Over het tweede spel zouden Ed Franken en Erik Swinkels later tegen elkaar zeggen: “Hoe is het 

mogelijk dat er mensen in de B spelen, die hierop down gaan?” Goeie vraag, maar mij lukte het in 

slag 1: 

 

Nadat ik de Zuidhand met 2SA geopend had, werd er door de 

tegenstanders niet geboden. Ik had dus geen idee dat West alle 

punten had. Had ik 1♥ geopend, dan zou west gevolgd hebben 

en zou het spel iets duidelijker geworden zijn. 

 

Enfin, ik kom in 4♥ terecht, waarop West start met ♥4. Als ik de 

goede kaart op tafel leg, dan heb ik een entree en kan ik een 

kleine klaver naar de H spelen en met het aas goed nog een 

introever op tafel maken. Daarna kan ik dan een schoppen naar 

de heer kan spelen. Dit wint met ♣A goed én ♠A goed of ♣VBx 

in West of ♣AVB in Oost. 

 



De vraag is welke harten moet je op tafel leggen? Ik legde de ♥10 en dan ben je meteen down in 

slag 1. Stel dat je ♥8 legt en Oost duikt, dan ben je aan tafel. Hoe speel je dan? Speel je dan op 

♥Bx of volg je de speelwijze die ik net beschreven heb? Als Oost de ♥B wel legt, dan is het spel 

over. Een leuk spel, maar ik heb er niet van genoten, kan ik u zeggen. 

 

Op het derde spel winnen we 4 impjes terug en het vierde spel steunt Kees Rian in schoppen met 

♠B83 ♥8752 ♦VB5 ♣765 na 1♠ doublet met 2♠. Hierna biedt Rian 4♠ en dat wordt gemaakt 

omdat ♠H sec zat (-7). 

 

We komen met -12 uit de startblokken. Laten we zeggen dat we het basiskamp nog niet verlaten 

hebben. Je moet immers acclimatiseren voordat je een berg beklimt. Tijd voor de eerste berg. 

Tegen Jetske van Hees en Gerard Hilte lukt dat. Niet door eigen toedoen: de tegenstanders blijven 

als één van de 9 paren in de hele zaal in 6♠ steken, waar de rest 7♠ biedt. Op een ander spel 

nemen neemt Jetske 4♠ (zou gemaakt zijn) uit met 5♥ die 3 down gaat. Wederom durfde ik niet te 

dubbelen, maar omdat niemand in 4♠ zat, leverde ons dat nog steeds wat op. 

 

Na een berg komt er weer een dal. Als we tegen Dirk-Jan Vonk en Piet Dekker spelen hebben we 

altijd een slechte tafel. Gisteren zou geen uitzondering zijn: -9. Ronde 4 is een Culemborgs 

onderonsje waarbij Peter en ik met +4 impen als winnaars uit de strijd komen. 

 

Tegen Koeno Brouwer en Henk van Doren komt het volgende spel ter tafel: 

 

Noord opent met 1♦ en Oost springt naar 2♠. Zuid geeft een 

doublet en na een pas bij west, biedt Noord 2SA. Zuid besloot 

het bieden met 6♦. Aan andere tafels is er door west nog 

klaveren geboden, maar dat lijkt me het bieden voor zuid 

alleen maar makkelijker te maken. Dit slem wordt maar 8 keer 

geboden in de hele zaal, waarvan niet één keer in de A. Ik 

heb mezelf nog nooit kunnen betrappen op een te zonnige 

kijk op het leven, maar wellicht had ik die hier wel. Hoe dan 

ook, Koeno en Henk lopen tegen -10 aan waar ze zelf niets 

aan kunnen doen. Butler is oneerlijk…. 

 

Het laatste spel aan deze tafel: 

West opent 1♠, noord dubbelt en oost biedt 1SA. Dit blijkt 

klaveren te betekenen. Volgens de law moet je nu 3♥ bieden 

(zeker als je afgesproken hebt dat dit niet inviterend is) en wie 

ben ik om de wet te overtreden. 

 

Na 3♥ heeft West het lastig. 1SA kan ook op een zwakke 

hand gebeurd zijn en Koeno besluit tot een pas. 3♥ gaat 

down, maar 4♠ maak je. De tafel eindigt in +13 voor ons. 

 

 

 



Het mooiste spel van de avond (onder het motto “Een goed verhaal hoeft niet waar te zijn”) spelen 

we tegen Toine van Hoof en Ed Franken: 

 

N O  Z  W 

Peter Toine  Robin  Ed 

    Pas  1♦ 

2SA* 4♠  dbl**  a.p. 

*2SA is klaveren en harten, zoals u kunt zien 

**Na al die spelen die ik niet durfde te dubbelen, trok ik nu 

wel de stoute schoenen aan. 

 

 

 

 

 

Tegen 4♠! vind ik de start van een kleine harten voor het aas van de leider. Toine ging in de 

denktank. Het spel is een open boek. Waar anders kan ik op dubbelen dan op ♠A1094. Daar moet 

ik dan ♦H maar bij hebben, want anders ben je sowieso kansloos. Als noord 0 schoppen heeft, dan 

is de kans groot dat daar een 0-5-3-5 zit. Dan is er maar één kans. Toine ging aan het werk. Hij 

speelde meteen ruiten naar de vrouw, ♦A een ruiten getroefd. Het zitsel werd hiermee bevestigd. 

Hij stak over naar de tafel met harten en speelde ♥V waarop hij een klaveren weggooide. Nu 

speelde hij ruiten na, waar zijn tweede klaveren op verdween. Zuid moest troeven met een vaste 

troefslag. Het zitsel was nu als volgt: 

 

Zuid is aan slag en speelt nu een kleine klaveren na voor Noord. nu is het noords tijd om te denken 

en uiteindelijk speelt hij harten na in de driedubbele renonce, waardoor zuid een troefpromotie krijgt. 

Prachtig gespeeld en mooi tegengespeeld. 

 

Door dit spel reizen we af naar basiskamp 4 en hebben we de Mount Everest in zicht. Helaas 

moeten we de laatste tafel de combitafel spelen tegen de A-lijn. Nog nooit was de Mount Everest zo 

dichtbij en toch zo ver weg. 



Svend Germann (welkom terug) en Marcel Winkel zijn onze sherpa’s die ons naar de top moeten 

brengen. Ze beginnen met een 4♥ die je maakt als noord leider is en niet als zuid leider is. Zuid is 

bij ons de leider en dat levert ons 7 impen op. 

 

Op het laatste spel besluit Svend aan te leggen in 3SA terwijl er een 4-4 fit in harten kan zijn (die is 

er en nu ik uit moet 4♥ wordt gemaakt). Voor me is 2SA geopend en je hebt ♠AH10xxx, zonder 

aankomer. In de laatste IMP heeft ons ex-lid Simon de Wijs een simulatie losgelaten over 

AH10vijfde zonder aankomer en toen bleek al dat het starten van het Aas of de Heer veel beter was 

dan het starten met een kleintje. Na enig nadenken besloot ik dan ook maar met een tophonneur te 

starten. De leider had VB sec en dat leverde de eerste 6 slagen op. Marcel gaf me nadat ik de 

vierde schoppen meegenomen had nog een goed advies: “Kijk goed uit met wat je naspeelt, je wilt 

je partner niet in dwang brengen!” 

 

Deze tafel leverde +18 op. Wat een prachtig uitzicht heb ik hier. Adembenemend! 


