
Afgelopen dinsdag op de club… 
 
Geen plek voor angsthazen 
 
Dinsdag 22 oktober 2019, TI-3 
 
Door: Peter van der Voorden 

 
Na enkele jaren pauze heb ik de pen weer ter hand genomen als lid van het schrijversgilde. 
Inmiddels aan het derde seizoen begonnen met Frank Veger als partner. Tijdens het eerste 
jaar onmiddellijk gepromoveerd naar de Meesterklasse paren, om het jaar erna er net zo 
snel weer uit te duikelen. We hebben 1 les getrokken uit dat jaar Meesterklasse: “geen plek 

voor angsthazen”. Als voorbeeld, niet tegen wel, met ♠xxx ♥xx ♦Vxx ♣B9xxx wordt vlot 3♣ 
geopend in de MK. Risico’s worden niet gemeden, -800 en -1.100 worden geaccepteerd. 
Biedingen worden op het scherpst van de snede uitgevochten. 
Een ongestoord biedverloop ga je bij ons aan tafel dan ook niet snel meemaken. Helaas 
soms ook wat TE overmoedig. Wij produceren soms biedverlopen waarvan sommige lezers 
zullen gruwen. Gokkers, koffiehuisbridge, casino-spelers, geef het maar een naam. En ja, 
soms getuigt ons bieden van een scherp inzicht, soms gaan we over de rand. Maar voor ons 
geldt in ieder geval “never a dull moment”. Oordeel zelf maar naar aanleiding van de 
volgende spellen. 
 

 “ 
 
 
Spel 3 speelden we tegen DirkJan Vonk en Bart Schweitzer: 



 
 

Noord  Oost Zuid West  

Peter Dirk Jan Frank Bart  

- - 1♠ Pas  

2♣* Pas 2♦** Dbl *2♣ relay  **2♦ elk minimum 

2♥***  Pas 3♥ Pas *** 2♥ MF, minimaal 4/4 ♣/♥ 

4SA Pas 5♣ (1of 4) Pas 4SA = RKC 

5♦ Pas 5♠* Pas 5♠= Troef V met ♠H of met ♣H en ♦H 

7♥ Pas Pas Dbl  

?????     

     
Een gecontroleerd biedverloop naar 7 harten, maar die beide dubbels onderweg??? Ruiten 
Heer en een renonce ergens? Ik tel tenminste 4 slagen in harten, 2 in schoppen, 2 in ruiten 
en 2 in klaveren. Als West een renonce heeft, zal dat klaveren of schoppen zijn. Met een 
schoppen renonce, moet ik vermoedelijk 5 klaver slagen zien te maken. Maat heeft een 

minimum (11-13) en al 9 punten laten zien, met ♠AH en ♥V. We weten dat ♦H bij west zit, 
dus moet ik de knoop maar doorhakken en het onverliesbare 7SA bieden. Alles zit op zijn 

plek. Bang voor een verkeerd zitsel in ♣ en een kansje op ruitenstart na de eerste dubbel 
verleidden mij tot een pas. Angst was dus een slechte raadgever. Resultaat 7 Harten 
gedubbeld -1 voor 11%. 
 



 
 

Noord  Oost Zuid West  

Peter John Frank Sander  

  Pas Pas  

Pas 1SA* 2♦** 2♠ 1SA= 12-14  2♦= 4+♦ & 4+♥ 

3♥ a.p.    
 

Tegen John en Sander van der Zwet. 3♥ Is geen alledaags bod en zeker niet zonder risico. 
Waarom toch je nek uit steken met een 3-kaart en ongunstige kwetsbaarheid? De volgende 
gedachten speelden door mijn hoofd: 

• Tegenstanders hebben max 24 punten samen.  

• Frank moet tegen een opening aanzitten, met deze kwetsbaarheid. Ik schat hem op 
een puntje of 10. 

• Ik verwacht een 5♦/4♥-verdeling of beter. Hij heeft zeker geen 5krt harten, wij 
openen Muiderberg met 9-12 punten. 

• Oost zal wellicht 3♠ bieden met aansluiting. Een niveau liften is een geliefde hobby in 
parenbridge. Zo niet, dan zal hij 3 of 4 harten hebben.  

• Als west niets meer kan doen, zal daar wel een 5krt schoppen zitten en verder 
balanced. 

• Al met al wellicht genoeg kansen om een derde ruiten te kunnen troeven en die kleur 
voor 1 loser te spelen. Ik denk 8 slagen te kunnen maken, als het een beetje meezit 
misschien 9. 

• 1 Down voor -100 moet een goede score opleveren tegen 2♠ gemaakt voor -110. Je 
zit natuurlijk niet op een dubbel te wachten, maar dat risico neem je maar.  

 
Dan naar het af-en tegenspel. Start 3 rondjes schoppen en ruiten na voor de aas. Op de 
derde schoppen gooit oost een klaveren af. Het contract is nu gemaakt. Noord kan in de 
hand de derde ruiten troeven en harten boer voorspelen. Met een ruitendiscard op de 
derde schoppen had oost kunnen voorkomen dat noord de kans krijgt een ruiten te 



troeven voor de 9e slag. Oost kan die immers overtroeven met de vrouw. Resultaat: 3♥ 
gemaakt voor 100% 

 

 
 

Noord  Oost Zuid West  

Peter Lidwien Frank Thea  

   Pas  

1♣ (2+) Dubbel 1♠ Pas  

1SA Pas 2♠ Pas  

2SA a.p.    
 
Tegen Lidwien Smelt en Thea Wienese. Frank geeft een zeskaart schoppen aan. Met alleen 

maar waarden in schoppen had hij direct 2♠ kunnen bieden, dus ik verwacht enige waarden 

buiten de schoppen. Ik zie ook wel dat 2♠ een veel veiliger contract is, maar los van de 6 
mogelijke schoppen slagen en harten aas, moet ik de 8ste slag nog zien te vinden. Ik wil 
bovendien mijn klaveren heer beschermen en de sterke hand laten starten. Ik hak de knoop 

door en bied 2SA. Dat lukt, de start is ♦2. Ik reken mezelf al rijk met 8 slagen. Helaas zitten 
de schoppen 4-1 en nu ga ik kansloos 2 down. Grappig om te zien dat 3SA in OW 
onverslaanbaar is. 2 Paren weten dat te bereiken. Resultaat: 2SA -2 voor 31%. 
 

 “Geen plek voor angsthazen”. Je mag zelf een conclusie trekken. 
 
 



 


