
AFGELOPEN WOENSDAG IN DE TWEEDE DIVISIE…. 
 
Ronde 1, decentrale ronde, 30 oktober 2019 
 
Broedertwist 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
In alle externe viertallencompetities die we spelen is het onvermijdelijk dat je collega Star-
teams tegenkomt. In de Tweede Divisie betreft dat dan vaak een wedstrijd die decentraal 
gespeeld wordt. Zo ook afgelopen woensdag; de wedstrijd tussen Star 5 en Star 8. We 
speelden tegelijk met de Districtsviertallen. 
Bij deze wedstrijd kwam het Asterix-album “Broedertwist” in gedachten, het eerste album dat 
Uderzo eigenhandig creëerde nadat Goscinny het aardse voor het bovenaardse had verruild. 
In dat album vindt een hevige strijd plaats tussen buren. Tot zover de vergelijking want de 
wedstrijden tussen Star-teams vinden doorgaans in een vriendschappelijke sfeer plaats, zo 
ook dit keer. Toch plaats ik de wedstrijd graag in een Gallische setting. 
 
Even Voorstellen? 
Star 5: 
Eminencegrix: Niet te verwarren met Nestorix uit het stripverhaal. Waar, beide hebben in 
het verleden heldhaftige veldslagen geleverd om het vaderland te verdedigen maar 
Eminencegrix staat zich daar niet op voor. Hij is afgelopen jaar onderscheiden door de 
burgemeester van Trajectum op last van Orangix. Heeft een hoog spelniveau en lijkt in zijn 
biedingen nog vaak zeer jeugdig. Hij speelt met: 
Helix: Voormalig medicijnman. Niet te verwarren met DubbelHelix, al zit bridge in zijn DNA. 
Speelt naast bridge ook graag golf en is vaak te zien met een camera op evenementen. 
Schenkfix: Voormalig uitbater van de horeca van ons etablissement. Heeft de zaak verkocht 
maar bij hem aan tafel hoef je nooit dorst te hebben. 
Saharix: Bridge- en levenspartner van Schenkfix. Komt niet uit deze contreien maar begint 
aardig ingeburgerd te raken. Verstaat Gallisch prima, maar spreekt het niet graag. Verstaat 
de bridgetaal zowiezo uitstekend. 
 
Star 8: 
Rix: Is nog steeds werkzaam als docent in noordelijker streken. 
Lunix: Bridgepartner van Rix, die regelmatig in Iberia te vinden is want hij heeft daar een 
tweede domus in een streek die niet meer bij Iberia wil horen, maar daar heeft Lunix niets 
mee te schaften. 
Schrix: Voormalig assistent-quaestor van Trajectum, nu in ruste. Doet nog steeds de 
penningen voor één van de lokale voetbalclubs (Hercules).  
Praesix: Voorzitter van de bridgeclub. Kan vergeleken worden met Abraracourcix (ook wel 
Heroix genoemd), opperhoofd in Asterix: Een goedbedoelende man die weet dat hij bij lange 
na niet de belangrijkste man van de club is. Hij laat zich niet meer op een schild 
voortsjouwen. Daar komen toch alleen maar ongelukken van. Wil graag heroïsch zijn maar is 
vaker de anti-held.  
 
Bridge is tegenwoordig vooral “druk zetten”. De kunst is dan om op het juiste moment te 
stoppen.  
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Saharix Praesix Schenkfix Schrix 
-  1♦  1♥  3♣ *  * Een invite met ruiten, geen major 
4♥  5♦  5♥  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Schrix startte ♦H. Praesix was er als een haas bij om deze over te nemen en te switchen 
naar klaver al bleek die verliezer onvermijdelijk. Eén down. Op de andere tafel werd voor de 
zekerheid besloten om nog 6♦ te bieden, gedoubleerd 2 down. Winst voor Star 8. 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Saharix Praesix Schenkfix Schrix 
      pas 
1SA *  pas  2♥  dbl 
2♠  pas  2SA  pas 
3♠  pas  4♠  allen pas 
 
Schrix zet Praesix op het spoor van de downvariant maar heeft in de verdediging teveel 
haast. Na de start van ♥5 neemt Schrix en speelt de kleur terug. Einde verdediging. Als 
Schrix een rondje duikt neemt west, speelt schoppen maar Praesix neemt direct en vervolgt 
harten. Schrix neemt nu wel met ♥A en speelt ♥V terug, daarmee een hoge harten 
overhoudend als deze gedekt wordt met ♥H en getroefd in noord. Er gaat dan alsnog een 
ruiten verloren voor één down. Schrix speelde overigens een kleine harten na in slag 2 
waardoor de verliezende ruiten ook weg kon zodat een overslag werd gemaakt. 
 
Druk zetten in optima forma, en een festival van gemiste kansen: 
 

♠ B10

♥ A

♦ A987542

♣ V765

♠ A963         N ♠ HV52

♥ VB864 ♥ H109752

♦ B ♦ 9

♣ B93         Z ♣ A4

♠ 874

♥ 3

♦ HV1063

♣ H1082

N / OW

W O 

♠ A75

♥ 54

♦ H102

♣ B9543

♠ H32         N ♠ VB1098

♥ HB72 ♥ 1063

♦ B654 ♦ AV8

♣ A10         Z ♣ H2

♠ 64

♥ AV98

♦ 973

♣ V876

Z / -

W O 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Saharix Praesix Schenkfix Schrix 
      3♣ 
pas  3SA  dbl (?)  pas 
pas  4♣  4♠  pas 
pas  5♣  5♠  allen pas 
 
Praesix hoopt dat de schoppen 4-4 gaan zitten en probeert zijn geluk in 3SA. Schenkfix heeft 
een gans aan een touwtje maar besluit dat ook te laten weten. Praesix weet genoeg en keert 
terug naar klaver. Schenkfix denkt dat Praesix hem zit te piepelen en biedt “zijn” manche. 
Het lijkt Praesix niet onwaarschijnlijk dat dit kansen heeft en hij neemt uit met 5♣, wat wellicht 
ook niet kansloos is. Schenkfix durft dát weer niet te laten spelen. Uiteindelijk hadden noord-
zuid 5♠ uiteraard moeten doubleren. Maar twee down is beter dan zelf 4 down gaan in 3SA. 
Aan de andere tafel wordt 5♣ wel gedoubleerd. Het is niet eenvoudig, maar dit is te maken. 
Troef de tweede schoppen, ♣A, ♣B laten razen en ♣H. Dan een kleine harten vanuit noord 
en daarbij de ♥9 leggen. Win het vervolg, speel ♦AH, en ruiten getroefd om daarna ♥B voor 
te spelen. Een echte intrasnit! 
Helix en Eminencegrix haalden inderdaad 11 slagen in 5♣ (gedoubleerd) dus het vergeten 
van het doublet door noord-zuid was duur. 
 
Saharix was tot nu toe kalm gebleven maar besloot nu ook druk te zetten: 
 

 
 
O tempora! O mores! Waar is de tijd gebleven dat je een zevenkaart nodig had voor een 
preëmptieve opening? Saharix opent eerste hand met 3♦. Schrix kijkt nog wel naar zijn kaart 
maar kan toch geen ander bod vinden dan pas. Praesix and Schrix zijn tevreden met 3 
downslagen, vooral omdat het helemaal niets is voor noord-zuid. 
 
Halverwege staat de underdog 16 impen voor. Er wordt van tafel gewisseld.  

♠ 65

♥ A843

♦ AHB8

♣ H43

♠ 104         N ♠ AHVB9732

♥ HV6 ♥ 107

♦ V10642 ♦ 97

♣ V75         Z ♣ 6

♠ 8

♥ B952

♦ 53

♣ AB10982

Z / OW

W O 

♠ 843

♥ AV98

♦ V10762

♣ 9

♠ VB         N ♠ H102

♥ 103 ♥ B654

♦ AHB954 ♦ -

♣ 754         Z ♣ AV8632

♠ A9765

♥ H72

♦ 83

♣ HB10

W / Allen

W O 



 
 
Op de tafel van Rix en Lunix opent zuid 1SA en wordt de manche van 3SA bereikt. Op de 
andere tafel waardeert Eminencegrix zijn kaart beter: 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schrix  Helix  Praesix Eminencegrix 
    pas  1♦ 
pas  1♠  pas  2SA *  * 18-19 
pas  3♣ *  pas  3♦ **  * vraagt ** 5-krt ♦ 
pas  4SA *  pas  5♦ **  * kwanti ** 3 key cards 
pas  6SA  allen pas 
 
Schrix start prima met ♣V maar er is geen kruid tegen dit contract gewassen.  
 
Op het volgende spel raakt Star 8 de voorsprong in zijn geheel kwijt: 
 

 
 
Rix opent 3♠ en wordt met rust gelaten. Eén down. 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schrix  Helix  Praesix Eminencegrix 
  pas  pas  4♠ 
dbl  pas  5♣ ?  pas 
pas  dbl  pas  pas 
5♥ ?  dbl  allen pas 
 
Eminencegrix past de regel van 11 toe: open met 11 kaarten in twee kleuren op 4-niveau. 
Dat wordt ook wel de regel van 1100 genoemd maar het gaat ook vaak goed. Schrix 
doubleert voor straf. Praesix ziet weinig verdediging en neemt ten onrechte uit met 5♣. Helix 
ziet twee azen en verwacht nog wel een slagje bij partner en voorziet een en ander van een 
lintje. Nu denkt Schrix dat 5♥ beter is. Helix’ tweede doublet is nóg makkelijker. Drie down. 

♠ AH102

♥ V87

♦ A4

♣ 10763

♠ B754         N ♠ 63

♥ 1062 ♥ H954

♦ 98 ♦ 753

♣ VB98         Z ♣ H542

♠ V98

♥ AB3

♦ HVB1062

♣ A

O / Allen

W O 

♠ B9

♥ B1085

♦ A95

♣ A973

♠ V75         N ♠ 10

♥ AH762 ♥ V93

♦ H10 ♦ VB42

♣ H62         Z ♣ VB1085

♠ AH86432

♥ 4

♦ 8763

♣ 4

N / -

W O 



Schik en Praesix doen wat terug. Het is grappig maar levert niet veel op: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schrix  Helix  Praesix Eminencegrix 
      1SA 
pas  2♣ *  dbl  pas **  * Stayman  ** geen stop 
pas  rdbl *  3♣  3♥  * Stayman 
pas  3♠  pas  4♠ 
allen pas 
 
Wat te doen met de oostkaart? Kwetsbaar tegen niet er hoog inklimmen lijkt onverstandig. Er 
zijn grenzen aan “druk zetten”. Zonder klaverstart zijn er genoeg slagen in 3SA vanwege het 
gunstige ruitenzitsel. Gewaarschuwd voor de klaverstart zoeken noord-zuid hun heil in een 
hoge kleur. 
Praesix start ♣H. Schrix speelt ♣10. Dat is óf een singleton óf ♣B10. Dan eerst maar eens de 
singleton ruiten na. Deze gaat via ♦B en ♦H naar het aas. Helix probeert nu ♥HV, maar de 
tweede wordt getroefd door Praesix, die met ♣A vervolgt. Helix registreert niet dat Schrix niet 
op deze kaart bekent. Het ligt inmiddels als volgt: 
 

 
 
Leider zal inmiddels wel alles in de zijkleuren hebben en dan is klaver door in de triple-
renonce niet gevaarlijk. Zo gedaan, en leider troeft in noord. Hij leest Praesix op een 4117-
verdeling na het niet registreren van de discard in de tweede klaverronde en snijdt op ♠V. 
Schrix wint en speelt harten. Praesix kan de schoppen van leider de baas met ♠10 en de 
gedwongen klaver na zorgt voor een uppercut. Zo gaat 4♠ drie down.  
 
Het laatste spel in dit verhaal betreft een manche in harten, te spelen door Praesix. Na 1 
down te zijn gegaan registreerde hij dat de computer wel 10 slagen zag. Om half zes in de 
ochtend kwam het spel langs en begreep hij waar het was fout gegaan. Een instructief spel.  
 

♠ 8753

♥ HV

♦ AV876

♣ B5

♠ V92         N ♠ 1064

♥ B8642 ♥ 9

♦ H1052 ♦ 3

♣ 10         Z ♣ AH876432

♠ AHB

♥ A10753

♦ B94

♣ V9

Z / OW

W O 

♠ 8753

♥ -

♦ V876

♣ -

♠ V92         N ♠ 106

♥ B8 ♥ -

♦ 1052 ♦ -

♣ -         Z ♣ 876432

♠ AHB

♥ A107

♦ 94

♣ -

Z / OW

W O 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Schrix  Helix  Praesix Eminencegrix 
      2♦ *   * Standaard Multi 
dbl   rdbl *  pas  2♠   * bied je kleur 
2SA  pas  4♥  allen pas 
 
Eminencegrix start netjes 5e van boven: ♠7. Praesix ziet dat deze getroefd gaat worden en 
speelt ♠6 bij. Helix kijkt niet heel blij maar besluit er het beste van te maken en troeft en 
vervolgt met troef. Praesix denkt “Alea iacta est” als hij ♥V speelt en ziet tot zijn opluchting 
bekennen met ♥B. Dat kan een false card zijn van ♥B10, maar zijn table presence geeft hem 
weinig hoop. Er is zowiezo niet veel anders dan ♥A incasseren en daarna harten naspelen. 
Helix wint en speelt ruiten in, voor ♦H en ♦A. Zo ligt het, met west aan slag: 
 

 
 
De in bed bedachte oplossing is nu het spelen van een kleine klaveren. Op zijn minst zal 
noord even nodig hebben om te bedenken wat te doen, daarmee de positie van ♣H 
aangevend. Hij zal klein spelen, oost troeft en speelt zijn troeven uit, op tafel de ruiten 
weggooiend; je kunt noord lezen op ♦V en ♣H. Na de troeven volgen twee schoppen en met 
nog ♦B en ♣AV in dummy moet noord afgooien van ♦V8 en ♣H10. Een mooie stripsqueeze, 
die slaagt als leider de kaarten goed leest. 
Er is overigens een veel eenvoudiger oplossing die Praesix over het hoofd had gezien in de 
situatie hierboven: ♣A (ruiten weg) en ruiten na. Later oversteken in schoppen en de ruiten 
vrijtroeven. Tsja, als je dan 4♥ niet maakt terwijl het eigenlijk zo eenvoudig is, dan verdien je 
ook niet te winnen.  
 
De broedertwist eindigde uiteindelijk in een 64-58 overwinning voor Star 5. Het was een 
broedertwist, maar gelukkig geen broedermoord. 
Er was helaas geen groot feestmaal met everzwijn aan het eind. Laten we dat dan maar 

bewaren voor het einde van de competitie. Uiteraard zonder muzikale omlijsting � 
 

♠ -

♥ H1053

♦ V84

♣ H108753

♠ AV6         N ♠ 10543

♥ 76 ♥ AV9842

♦ AB72 ♦ 965

♣ AV94         Z ♣ -

♠ HB9872

♥ B

♦ H103

♣ B62

Z / OW

W O 

♠ -

♥ -

♦ V8

♣ H108753

♠ AV         N ♠ 1054

♥ - ♥ 984

♦ B72 ♦ 96

♣ AV9         Z ♣ -

♠ HB9

♥ -

♦ 103

♣ B62

Z / OW

W O 


