
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Angstgegners’ 

Dinsdag 27 augustus 2019, Openingsdrive 

door Robin de Kater 

 

Het nieuwe bridgeseizoen is begonnen. Buiten is het nog niet te merken dat de seizoenen 

aan het veranderen zijn met de 30 graden die er afgelopen 

dinsdag op de thermometer stonden. In de buurt van Leerdam 

leek het of we al aan het eind van de herfst zitten. Daar was 

een heuse windhoos. Eén van onze tegenstander in de eerste 

ronde, Sary Hilte, had daar afgelopen dinsdag last van. 

Onderweg naar Utrecht werd de weg versperd door een 

omgewaaide boom, zo vertelde ze mij, mijn partner (Peter 

Spanjaart) en haar partner (Arie Buijs) toen ze toch nog net op 

tijd in Den Hommel arriveerde: “We moesten over Culemborg 

rijden.” Dit verleidde Arie, die weet dat mijn partner en ik vorig 

jaar van Bridgeclub Culemborg overgestapt zijn naar Star, tot 

de uitspraak: “En wie wil nou in de buurt van Culemborg 

komen?” De toon was gezet. 

 

 

Het eerste spel komt ter tafel: 

 

Noord Oost Zuid West 
Peter Arie Robin Sary 
1 * 3  dbl 3  
dbl a.p.   
 

 

 

De zuidhand heeft een lastig bod na 3 . Als je 

dubbelt ben je als de dood dat je partner 4hoog 

gaat bieden. Bied je 4  dan mis je wellicht de 

enige maakbare manche. Ik besloot te 

dubbelen en na 3♥ bleek dat in dit geval 

winnend te zijn. Nadat de kruitdampen 

opgetrokken waren, zei Arie lichtelijk beduusd: 

“Nou ik ben blij dat je het toch nog gered hebt om hier te komen.” 

Ik vond dat ik ook op het tweede spel weer een lastige beslissing had. Deze liep een stuk 

slechter voor ons af: 



 

Na 3 keer pas opent noord met 1  en biedt oost  

2 . Wat bied je nu?  

Voor een dubbel het je een schoppen te weinig, 

voor 2  heb je (in ons systeem) net iets te 

weinig. 2  is misschien een goede optie, maar 

daarvoor heb je weer een harten te weinig. Als 

kind at ik altijd eerst het lekkerste op bij het 

avondeten, om te eindigen bij het minst favoriete: 

de groenten. Waarschijnlijk hoopte ik dat groente 

lekkerder werd naarmate je het langer liet liggen. 

Hier hanteerde ik ongeveer dezelfde strategie. Ik 

paste eerst maar eens en hoopte dat mijn 

beslissing in het verdere bieden makkelijker zou 

worden. Uiteraard paste west en gaf partner een 

heropeningsdoublet. Ik bood maar 2 , wetende 

dat je dat ook doet zes keer de boer en verder niets. Na pas mag noord weer. Ik denk dat 

noord 3  kan bieden en dat zuid dat 3  kan bieden, maar dat ik misschien naar de kaart 

toepraat. Hoe dan ook, ik bood 2  en daar bleef het bij. Dat scoort meestal niet goed als het 

een dichte manche voor je is; zo ook in dit geval. Ik denk dat Arie ook blij was dat wij het op 

tijd gered hadden. Volgende keer bied ik toch maar direct 2  onder het motto: “Beter een 

keer te hoog zitten, dan een kwetsbare manche missen.” 

Spel 15 open ik als zuid met 1SA (deze spelen we sinds kort 14-16). Oost voorziet deze van 

een doublet en daar blijft het bij. Oost-west kunnen 

1SA maken, noord-zuid niet. Het is maar één paar 

gelukt om 1SA down te spelen (Aris Verburgh en 

jan Willem van Oppen) en de rest mocht het 

allemaal maken. Sommigen zelfs plus 2…  

Bij ons ging het op het laatste moment mis toen 

oost 10 speelde en west de heer niet inlegde. 

Maar, zoals gezegd, waren de tegenstanders in 

goed gezelschap. 

 

 

 

 

Nils en René speelden dit spel trouwens tegen onze Angstgegners, Jan Willem van Oppen 

en Aris Verburgh. Hoe kan het toch dat je tegen bepaalde paren altijd slecht scoort? En als 

het nou nog rotzakken waren, dan kan het daar nog aan liggen. Dat je te opgefokt zit te 

kaarten. Maar nee, het zijn 2 aardige en relaxte kerels. En Jan Willem hakt je in de pan met 

bridgen, terwijl hij zelf Wordfeud zit te spelen met zijn zwager. Om gek van te worden. Enfin. 

We begonnen vol goede moed, want Peter en ik zijn niet de types om bij de pakken neer te 

gaan zitten. Ooit zal het tij keren…afgelopen dinsdag nog niet. 



Op dit spel bieden ze als OW 4 . Ik zat als zuid 

nog met een kleine klaveren in mijn handen 

(hetgeen ons 3 slagen op zou leveren), maar na rijp 

beraad besluit ik slecht te starten: ruiten. 

Dat maakt het aanzienlijk makkelijker voor Aris, 

waarna het contract met een overslag over tafel 

gaat (32,5% voor ons). 

 

 

 

 

 

Het volgende spel sla ik even over. Dan nu het 

laatste spel: 

Zoals gezegd spelen wij een 14-16 sans en dus kan 

ik de zuidhand niet beginnen met 1SA. Gevolg is 

dat Jan-Willem 2  kan volgen en uiteindelijk word 

ik leider in 2 . Met de troeven 3-3 en klaveraas en 

hartenvrouw goed, weet ik dit contract binnen te 

halen. Zou ik dan eindelijk een goede score tegen 

de heren halen? 

Nee, want als er met 1SA geopend wordt, kan west 

zijn klaverenkleur pas op 3-niveau introduceren 

(tenzij OW multi-defense of DONT spelen, maar dat 

speelt lang niet iedereen). In 3  ga je al dan niet 

gedubbeld 2 down en dat levert net iets meer op 

dan 2  contract. Ditmaal levert het ons 25% op.  

 

Tot slot spel 20: 

 

Na drie keer pas ben je als zuid aan de beurt. Er bestaat zoiets als de regel van 15: “In de 

vierde hand open je als het aantal punten plus het aantal schoppen bij elkaar 15 of meer is”. 

De gedachte is dat als je weinig schoppen hebt het komende deelscoregevecht gewonnen 

gaat worden door de partij met de meeste schoppen. Enfin, 10 punten+2 schoppen is 12, 

dus volgens de regel van 15 moet je passen. Wie ben ik om daarvan af te wijken => pas. 



Ik was de enige en aangezien OW geen 

schoppenfit hebben en de harten 2-2 zitten, maakt 

iedereen 3 . Eén iemand bood zelfs 4  (nog een 

gevaar van deze opening) waardoor wij er toch nog 

een dikke 5% aan overhielden.  

Had ik moeten openen? Ik wil het de computer 

vragen. Er bestaat een simulatieprogramma dat ik 

met dank aan Simon de Wijs ook in mijn bezit heb. 

Het valt echter niet mee om deze berekening daarin 

te maken. Via de site bridgewinners.com heb ik 

gevraagd of iemand mij hierbij kan helpen. Mocht 

iemand mij kunnen helpen en blijken dat ik gelijk 

had met mijn pas, dan hoort u het zeker. Heb ik 

ongelijk, dan zal dit spel een stille dood sterven. 

Hoe dan ook tot die tijd ga ik er maar vanuit dat ik gek ben…of dat Aris de enige is die de 

oosthand niet geopend heeft… 

  


