
AFEGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Dinsdag 9 april 2019, Howell I-5, B-groep.  
 
Sensatie 
 
Door: Koeno Brouwer 
 
In oktober vorig jaar kwam Svend Germann naar Nederland met het plan voorbereidingen te 
treffen weer terug te keren naar zijn geboorteland. Na een intensieve periode van arbeid in 
de bekende fotozaak van zijn ouders in de Nachtegaalstraat in Utrecht die hij overnam, 
besloot hij via Curaçao zich te vestigen in Brazilië. Na 13 jaar kwam daar een einde aan 
omdat de situatie in Brazilië steeds slechter werd. Meer corruptie, armoede en een steeds 
groter wordende werkloosheid. Een munt die ieder jaar sterk devalueerde wat ook gevolgen 
had voor Svend. Hij besloot weer terug te keren naar zijn Nederland waar ook zijn zoon, 
dochter en vader nog wonen. Wij spraken af te gaan bridgen indien de omstandigheden zich 
daarvoor zouden lenen. Mijn vorige partner, Henk van Doren, verhuist binnenkort naar 
Groningen en Svend en ik spraken af deze Howell samen te spelen.  
Wat Svend allemaal in Brazilië gedaan heeft weet ik niet, maar geen bridge. Zelfs de ex-
wereldkampioenen paren Branco-Chagas konden Svend niet inspireren om al die jaren in 
Brazilië een kaart aan te raken. Verleerd is hij het niet, dat bleek al snel. We scoorden er in 
onze groep geregeld lustig op los. Zitting vijf van de Howell wilden we zeker goed doen 
omdat we de laatste twee avonden wellicht verhinderd zijn.  
De eerste tafel tegen Dennis en Edwin viel dat allemaal nog niet mee. Het voor ons eerste 
spel 27 was uit theoretisch oogpunt al bijzonder interessant.  
 
27     Z/- Svend   
   VB85   

   1085   

   85   

   9765   

Edwin Stoel   Dennis Ottevanger 

 6  

  

N

O

Z

W

 

 1043 

 A962  VB7 

 HV76  A1042 

 AV42  HB8 

  Koeno   
   AH972   

   H43   

   B93   

   103   

 
 
W N O Z 
   1♠ 
Dbl 3♠ Dbl Allen pas 
 
Ik opende licht met 1♠ en na een doublet van Edwin bood Svend agressief met zijn 
evenwichtig spel 3♠. Dennis, zonder een vierkaart harten, gaf een vanzelfsprekende 
puntendubbel. Edwin stond nu voor de taak te bieden of te passen. Na enige aarzeling paste 
hij. Als west weet je dat je partner waarschijnlijk geen 4 kaart harten heeft en drie schoppen 
omdat tegenstanders er waarschijnlijk 5+4=9 hebben. Verder zal partner geen mooie 5-kaart 
hebben gehad om te bieden op vierniveau. Dus blijft over een 3343 of 3244 verdeling. En de 



punten zijn ook aardig te herleiden. Voor zijn puntendubbel moet oost toch wel 10/11 punten 
hebben en met jouw 15 kom je aan minimaal 25. Tegenpartij heeft dus 11/12 +3= 14/15.  
Als west denk je niet zo snel aan een slem met een 4-4 fit. Wat zegt The Law? NZ heeft 
zoiets als een 9-kaart fit en OW een 8-kaart fit. Dus normaliter circa 17 speelslagen opgeteld 
in een schoppencontract voor NZ en een lage kleurencontract voor OW. Met de 
geanalyseerde vrij gebalanceerde spellen hoef je weinig correctie toe te passen. Dat 
betekent als OW een manche in een minor kunnen maken met 11 slagen, er voor NZ slechts 
6 slagen over blijven. Gedoubleerd +500. Mijns inziens dus een uitstekende beslissing van 
Edwin om te passen wat een zeer verdiende 100% score opleverde. Ik kon de drie down niet 
ontlopen omdat Dennis en Edwin weigerden om harten aan te spelen. Dat moest ik 
uiteindelijk zelf doen voor drie verliezers.  
Overigens is het voor OW weliswaar 6♦, maar dat omdat ♥H in de knip zit en de troeven niet 
4-1 verdeeld waren. Er was dan ook niemand die 6♦ geboden had. In totaal bedroeg het 
aantal slagen 12 in resp. een ruitencontract voor OW en een schoppencontract voor NZ. Eén 
meer dan the Law, niet gecorrigeerd, aangeeft. De oorzaak hiervan is het feit dat OW in 
harten betere middenkaarten hebben dan NZ. Als zuid ♥10 in plaats van ♥4 had gehad, zou 
zuid een slag meer gemaakt hebben door te snijden in harten.  
De andere spellen waren eveneens in het voordeel van Edwin en Dennis zodat we 
genoegen moesten nemen met een 28% tafel. Niet omdat wij veel verkeerd hadden gedaan, 
maar omdat we een voortreffelijke tegenstander waren tegengekomen. Gelukkig was het 
onze enige ronde onder het midden.  
 
De volgende ronde een boeiend biedverloop: 
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W N O Z 
 3♠ pas 4♠ 
5♣ pas ... pas ... 5♥ 
pas 5♠ allen pas  
 
Gerwin opende agressief met 3♠, waar eigenlijk een normale mooie 2♠ zwak meer op zijn 
plaats was. Daar had Svend geen antwoord op en Arjen verhoogde logisch tot 4♠. Zonder 
blikken of blozen bood ik niet kwetsbaar tegen wel 5♣. Tja Svend dacht natuurlijk dat hij het 
alleenrecht op (te) hoge biedingen had maar in 13 jaar kan heel wat gebeuren. Na een pas 
van Gerwin dacht Svend wel even na maar paste gelukkig toch maar. Arjen had nu ook een 
probleem en bood 5♥ om zijn partner bij een uitnemer van 6♣ met harten te laten uitkomen. 
Gerwin bood 5♠ en nu durfde Svend met zijn ♥H niet meer te doubleren.  



Svend kwam uit met ♣H die ik overnam en ♦4 naspeelde via de H voor Svends ♦A. Toen ♦V 
en B die dummy troefde met ♠7 die tot opluchting van Gerwin hield. Hij kon het nu op één 
down houden maar logischerwijs zocht hij ♥H bij west want die had 5♣ geboden! Na ♥A en 
♥V voor maakte Svend zijn ♥H. Uiteindelijk ging het contract drie down. 
 
Onze doubletten waren erg scherp met name die van Svend bijvoorbeeld op spel 3:  
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W N O Z 
   pas 
2♦ 3♣ 3♥ pas 
3♠ dbl !! allen pas  
    
 
Niels had voor dat hij 3♥ bood geruime tijd nagedacht. Na afloop verklaarde hij "over een 
manche" terwijl Svend 3♠ al doubleerde! Wel heel agressief, maar het liep geweldig af omdat 
ik een vijfkaart schoppen had en paste. Het ging met moeite één down.  
 
Het enige doublet dat minder goed afliep gebeurde in spel 12.  
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Noord besefte dat zijn partner met het kwetsbare 2♠ bod zijn hoofd zo ongeveer in de strop 
gestoken had en dus toch zeker een behoorlijke 6-kaart schoppen moest hebben. Zijn 
doublet op 3♥ in plaats van het "normale" 3♠ was dan ook dubieus. Het ging gelukkig wel 
down want de verdediging was perfect. ♦2 uit via de 10 voor de B. Svend speelde nu een 
kleine schoppen voor mijn H en schoppen na voor het Aas. ♦A en ruiten na werd de 
genadeslag. Als noord na ♦B schoppen A en schoppen na speelt is zuid ingespeeld. NZ 
moeten dan erg oppassen om 3♥ niet te laten maken.  
3♠ wordt in de praktijk meestal gemaakt omdat je de klaveren probeert af te troeven en 
daarna de schoppen niet meer over de 1SA bieder kunt snijden. Dan maak je normaal wel 
zes schoppenslagen, ♦A en ♦V en zeker één klaveren aftroever in noord. 
Als ik niet met 2♠ had gevolgd, zouden OW wellicht via 2♦ in 3SA zijn geëindigd en 
ongetwijfeld down zijn gegaan en na een schoppenstart mogelijk wel vier. Vandaar onze 
minder goede score van 35% op dit spel.  
 
Al met al een sensationele bridge avond zoals ik gewend ben als ik met Svend speel en 
deze keer ook omgekeerd voor Svend als die met mij speelt met opnieuw een mooi 
resultaat. Hiermee hebben wij ons weer in de A groep geplaatst indien we naar verwachting 
de volgende twee keren verhinderd zijn. Misschien een opluchting voor enkele paren, maar 
niet voor Dennis en Edwin. 
   

W N O Z 
1SA pas 2♣ 2♠  !! 
pas pas 3♣ pas 
3♦ pas 3♥ pas 
pas dbl !! allen pas  


