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‘Citaten’ 

Dinsdag 5 juni 2019, Turbobutler, 5. 

door Robin de Kater 

Ik lees graag boeken met citaten van beroemde mensen. Vooral inspirerende uitspraken uit tijden 

dat er nog geen tekstschrijvers aan te pas kwamen, maar dat het spontaan uit het brein van de 

spreker ontsproot. Eén van de meest geciteerde politicus allertijden is Winston Churchill. Zijn 

spreuken zijn legendarisch, en soms op bridge van toepassing: “Success is the ability to go from 

one failure to another with no loss of enthusiasm”. 

Sommige uitspraken zijn gewoon uit poëtisch oogpunt mooi: “Never was so much owed by so many 

to so few”. Op zich ben ik iets minder enthousiast over zijn spreuk: “It’s a good thing for an 

uneducated man to read books of quotations”, maar goed je kunt niet alles hebben. 

Wie in bridgeland veel mooie uitspraken op zijn naam heeft staan is Piet Borst. Op het volgende 

spel moest ik denken aan een verhaaltje dat ik ooit gelezen heb. Piet Borst speelde met iemand die 

net een domme actie begaan had: “Vind je bridgen leuk?”, vroeg Piet. “Jazeker wel”, zei de man of 

vrouw in kwestie. Hierop zei Piet met een serieus gezicht: “Waarom leer je het dan niet?” 

Zuid opent met 1  en OW bemoeien zich niet met het bieden. 

Noord biedt 1  en zuid biedt 1SA. Wat bied je nu met de 

noordkaart? Ik vond de twee keer vrouw-klein niet echt mooi, 

en bood 3  en daar bleef het bij. In de hele zaal zaten er 3 

paren niet in de manche. Na afloop zei Wim van de Fliert 

tegen wie we dit speelden dat je niet tegen het veld in moet 

kaarten. Daar heeft hij helemaal gelijk in. 4  is het bod. Zal ik 

het ooit leren? 

Een beetje pech is het ook wel; mijn twee keer vrouw-klein die 

mij niet aanstonden, zorgden ervoor dat oost in slag één zo 

ongeveer ingegooid was. Hartenstart maakt het de leider het 

moeilijkst; dan moet je V vinden. Een beetje geluk hadden 

we ook; doordat (waarschijnlijk na een zwakke sans) zuid 2 keer de leider is geworden, stonden er 

ook nog 2 minscores voor NZ op de lijst. Immers, met een klaverstart is elke manche in zuid ten 

dode opgeschreven. Slecht, pech en geluk op één spel…. 

Op spel 25 een simpel biedverloop: 1SA (15-17) door noord en 

3SA door zuid. “Tot zover is er niets aan de hand”, zei Freek de 

Jonge ooit herhaaldelijk in een conference. Totdat de 

tegenstander het leuk vond om te dubbelen, hetgeen vragen 

om een schoppenstart is. Wat nu?  

Arjen Salari en ik vormden een combinatiepaar, dus wij hadden 

hier sowieso geen afspraken over, maar wat kun je afspreken. 

Iedereen weet dat een redoublet doubtshowing is, maar je wilt 

eigenlijk 3 handen kunnen vertellen: 

1 ik heb geen stop 

2 ik heb een halve stop 

3 ik heb minimaal één hele stop 



 

Na deze ronde gingen we even passief meeroken met onze tegenstanders en we kwamen op de 

volgende afspraak die in potentie alles afdekt. Voor degene onder u die hier met partner nog geen 

glasharde afspraken over hebben is het wellicht interessant om hier eens naar te kijken. 

1SA pas 3SA dbl schoppenstart graag, partner 

pas    ik heb minimaal een halve stop 

rdbl    ik heb geen stop 

Na de pas gaat het verder: 

1SA pas 3SA dbl 

pas    ik heb minimaal een halve stop 

  pas pas  ik heb ook minimaal een halve stop 

   rdbl  ik heb geen halve stop (doubtshowing dus) 

Als de 1SA openaar nu een hele stop gehad heeft, kan hij passen, heeft hij een halve stop gehad, 

dan moet hij weglopen. Dit leek ons de enige mogelijkheid. Altijd fijn als je een goede afspraak hebt 

tegen iets wat eens in de 6 jaar voorkomt. In dit geval zou je dus in 3SA gedoubleerd terecht 

gekomen zijn en niet, zoals wij in 5 -1… 

Op een ander spel tegen Wim van der Fliert en Vincent Wiering heeft mijn partner in handen: 

 
Hij moet uitkomen tegen 3SA na het biedverloop: 

Vincent Robin  Wim  Arjen 

1   2   3   pas 

3 *  pas  3SA  a.p. *heb je een dekking 

Wat zou u uitkomen? Mijn partner startte met een kleine klaveren, waarna het contract vanzelf 

binnenkwam. Met open kaarten is het contract altijd te maken, maar in de praktijk ging het contract 

na hartenstart altijd down. Ook hierop was een uitspraak van Piet Borst van toepassing: “Als ik wil 

dat je harten start, moet ik dan volgende keer klaveren bieden?” 

Natuurlijk had mijn partner een goed punt met zijn opmerking dat ik 3  had kunnen dubbelen. Met 

mijn vaste partner heb ik de afspraak dat dat juist betekent dat ik een alternatieve start wil, dus daar 

heb ik niet aan gedacht. 

Zijn er ook zaken goed gegaan afgelopen dinsdag? Jazeker! Twee daarvan wil ik graag met u 

delen. 

 



   

Noord is leider in 3SA. Als oost mag ik uitkomen en als enige in de A-lijn besluit ik om niet met 

harten te starten, maar met schoppen. Ik had hier een hele goede reden voor, ik dacht namelijk dat 

het goed zou zijn. De schoppenstart blijkt met het huidige zitsel niet verkeerd. Noord moet meteen 

bepalen of A gelegd moet worden, of dat hij de slag door laat lopen naar zijn hand. De oversteek 

naar de dummy is in één klap verdwenen. Noord besluit de slag door te laten lopen naar zijn hand 

en vervolgt met een A en een kleine klaveren na voor de heer van West. Nu zijn alle ogen op 

Arjen gericht. Hij moet gedacht hebben aan een uitspraak die John F. Kennedy ooit aan de 

bridgetafel gedaan heeft: “Ask not what your partner can do for you, but what you can do for your 

partner”. Later heeft hij een variatie op deze uitspraak gebruikt in zijn beroemde: “Ich bin ein 

Berliner”-speech. 

Enfin, west is aan slag en ziet de secce B op tafel liggen. Daarom speelt hij V na. De leider 

denkt even na en legt een kleintje. We signaleren klein = aan, maar in dit geval heb ik toch maar de 

8 gegooid. Arjen kan nu de 7 naspelen die de leider weer duikt, waaronder ik de 4 kan gooien. 

West speelt voor de derde keer harten en de leider duikt weer. Vijf hartenslagen zijn ons deel. Het 

contract had nu 3 down moeten gaan, maar met 2 down was ik tevreden. 

Aan de combitafel kwam ook een mooi spel voor: 

  



 

 

Het bieden ging als volgt: 

 

 

 

 

 
1 Iemand die zo groot is durven ze vast niet te doubleren 

De beste speelwijze is waarschijnlijk om A en H te spelen om daarna de schoppen van bovenaf 

te spelen. Als de vrouw of de tien valt, heb je 4 schoppenslagen + 2 hartenslagen + 2 ruitenslagen 

en 1 klaverslag. Hendrik Jan was bang voor de lengte schoppen bij noord (niet zo vreemd na het 2

 bod van Zuid) en hij ging op de ruiten af.  

Zuid start met V voor het aas van leider oost. Hendrik Jan begint dus met 3 keer ruiten, waarna 

noord met V aan slag komt. Die speelt harten na voor de heer van de dummy. De situatie is nu: 

  

De dummy (west) is aan slag en speelt 10 na. Noord 

duikt en zuid (die niet met open kaarten speelt en A bij 

het volgbod plaatst) speelt een kleine klaveren voor de 

boer van zuid. Zuid speelt klaveren na en de leider legt 

in de dummy de heer, die noord weer duikt. De derde 

klaveren neemt noord wel, waarop Zuid V gooit. Het 

spel was al duidelijk, maar door deze discard is het 

helemaal een open boek. Noord speelt schoppen na om 

de lead in dummy te plakken, waarna zuid nog de laatste 

2 hartenslagen krijgt: 1 down. 

Al met al hebben we +16 impen gescoord en hebben we 

ons kunnen handhaven in de A. 

West Noord Oost Zuid 
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2  pas 3  pas 
3  pas 3SA a.p. 
    

Spel 29 
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