
Uit de winterslaap ontwaakt 
 
Deze week stond in de krant het opmerkelijke bericht dat de eerste adders in Drenthe nu al 
zijn gesignaleerd. 
 

 

Bron: Tubantia.nl 
 
Ontwaakt uit hun winterslaap door de zeer hoge temperaturen in februari, zo’n 6 weken te 
vroeg. Er werd vermeld dat ze nog ongevaarlijk zijn, omdat hun lichaam nog moet opwarmen 
en ze momenteel zeer traag zijn. De kans dat je door een adder wordt gebeten, is sowieso 
heel klein. 
 
Ik voelde mij na afloop van de bridgeavond afgelopen dinsdag zo ongeveer als een adder, 
Zeer traag werkende hersenen in de eerste ronde, volledig ontspannen, nog half in 
winterslaap gedompeld, maar des te gevaarlijker toen alles was opgewarmd aan het einde 
van de avond. 
Ik zal jullie meenemen met de spellen uit de eerste en de laatste ronde. Lees mee en huiver 
bij de eerste spellen tegen Kees Haks en Rian Lukassen. 
 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 

Frank  Kees  Peter  Rian 
- pas   pas 1 SA*  1SA= 11-14 

dbl  2♥  2♠ a.p 
 
Uitkomst: kleine harten voor de boer. 

Ervan overtuigd dat ♠V in zuid zit, speel 
ik ♠H, ♠A en schoppen na, in de hoop op 
schoppen 3/3. Ik had natuurlijk eerst een 
kleine harten naar de vrouw moeten 
spelen. 
Noord speelt ♦9 na en wat doet oost (“Ik”, 
zei de gek)? Die speelt hartenaas om op 
hartenvrouw een ruiten te lozen. 
Ik was ♥H kwijt dus. Kansloos 1 down 
voor 7%, lekker begin van de avond. 
 

 
 

  
West Noord Oost Zuid 
Frank Kees Peter Rian 
- - 1SA* pas 1SA=14-16 
3SA a.p. 
 
Uitkomst kleine schoppen voor de 10. 
klaver voor de heer en klaver na voor de 9 
en de vrouw. ♠H na voor Schoppen Aas. 
Ervan overtuigd dat schoppen 8 en 7 
tegenover de boer sec nog 1schoppenslag 
oplevert, speel ik schoppen na voor 3 SA 
contract en 40%. Slaapkop! Schoppen 
vrouw en 9 zitten er nog in. Na de goede 
klaversnit natuurlijk een makkelijke 10 
slagen door 1 keer ruiten uit te duiken 
naar Zuid. 
 
 

 
 
 
 
  



 

West Noord Oost Zuid 
Frank Kees Peter Rian 
-            - - pas  
1SA* dbl 1 rdbl * 2♣ 1SA=14-16 
dbl 2♥ dbl 2♠ 
pas pas dbl? a.p. 
 

1:  ♣ of ♥+♠ 
 

Redubbel en dubbel na 2♣ en 2♥ zijn 
duidelijk: Kracht en straftendens. Mijn 
tweede dubbel is niet goed doorgesproken. 
Ik zit klem. Misschien moet ik me geen 
zorgen maken over de schoppen en meteen 
3SA bieden. Misschien moet Frank na mijn 

dubbel op 2♥ en 2♠ van Zuid de knoop 
doorhakken en 3SA bieden. Na start met ♠A 
en ♠V na ontspoort het tegenspel.  

9 Slagen voor N/Z, slecht 4 slagen teveel  en 0%. Brrrrrr., prutsers!!!! 
 
 

West Noord Oost Zuid 

Frank  Kees Peter Rian 

2♦* pas 2SA pas * multi 

3♣* pas 5♦ a.p. * Zw/Zw ♥ 
 
De gifbeker was nog niet helemaal leeg de 
eerste ronde. Frank krijgt als start ♣A, gooit 
quasi intelligent de heer eronder. Schoppen 
na voor de aas en met harten eruit. Frank 
durft nu geen klaver naar de boer te spelen, 
bang voor een introever. Hij slaat tegen de 
kansberekening in ♦A en ♦H voor 1 down. 
Alleen harten start voor de aas zal 
voorkomen dat west aan slag komt met ♣B 
en krijgt het contract op reguliere wijze 
down. 1 down voor 36%. 
 
 

Zo’n eerste tafel van 21% hakt er flink in en we moesten in de achtervolging. Rug rechten, 
slaap uit de ogen wrijven en concentratie herpakken. Dat lukte aardig met gemiddeld 56% 
over de volgende 5 tafels. Dat bracht ons rondom de middenscore. Toen kwam de laatste 
tafel. De adder was volledig opgewarmd en bleek tamelijk giftig en voor zijn tegenstanders, 
Remco Schobben en Martijn Zijlmans. Zij waren tamelijk ongelukkig, met name qua timing 
van het (niet) bieden. 
 
  



 
West Noord Oost Zuid 

Frank  Remco Peter Martijn 

-  pas 1♣ pas  

1♠* pas 1SA pas * Walsh 

pas 2♦ pas pas  
dbl  a.p. 
 
Na 1♠ kwam de vraag naar uitleg van mijn 
alert. Ik gaf aan echt, langere ruiten mogelijk 

(Walsh). Na de dubbel van Frank op 2♦ 
startte ik met ♦B. Het eindigde met -3 en 800 
voor ons, een volle top natuurlijk. 
Als Noord 1♦ opent is de kans groot dat 
Oost/West verzuipen in welk contract dan 
ook, hetgeen 50% van alle oost/west paren 
overkwam. 
 
 

 
 

Ik open in oost 1♠. Frank antwoordt 2SA (12-15, 
4 of meer schoppen). Na cue-bids en azen 

vragen komen we in 6♠. 
 
Start ♥V voor de aas. Schoppen naar de aas, 
harten getroefd, schoppen naar de vrouw en 
harten getroefd met de heer. Met schoppen de 
laatste troef opgehaald (zuid heeft 5 hartens en 
een kleine ruiten weggegooid) en ♠8 voor. 
Noord gooit een klavertje af en zuid ook. Ik 
speel ook de laatste troef. De situatie: Noord 

heeft nog ♥H ♦H8 en ♣B107. Zuid nog ♦1094 

en ♣V98. Noord blijft op ♥H zitten en gooit nog 
een klavertje af. Zuid zit nu in dwang omdat 
noord de klaverstop heeft laten gaan. Hij besluit 
een ruiten af te gooien. ♦V voor de heer en aas 
en de na ♦B is ♦2 nu hoog voor 13 slagen. 

Slippertje van de tegenpartij, maar goed gelet op de kleine kaartjes. 
  



 
West Noord Oost Zuid 

Frank Remco Peter Martijn 

-     -         - 1♣ 

1♦  dbl 1SA Pas  

2♦  pas 3SA a.p. 
 

Frank volgt geen 2♦(zwak), dus ik vermoed 
na deze biedserie een 6 kaart ruiten en wat 
waarden ernaast. Ik verwacht 4/4 hoog in 
noord en besluit tot 3SA en mijn hartens te 
verzwijgen. Start ♥2, voor de 8 en de 7 () 
eronder. ♥6 na voor de 5 en de boer. Ik hoop 
nu op harten na in mijn vork, maar Martijn 

switcht naar ♠V. Die loopt door naar mijn 
heer. ♥A, de heer valt en klaver naar de boer 
voor 9 slagen. Pff, lucky en moeilijk te 
verdedigen. Hartenstart lijkt normaal, daarna 
is een ruitenswitch noodzakelijk om 3SA down 
te krijgen. Score 100% 

 
 

 
West Noord Oost Zuid 

Frank Remco Peter Martijn 

1♦* 1♥ dbl pas * 5+ of 4441 
1SA a.p. 
 

Uitkomst ♥3 voor de vrouw. Ruiten 3 voor 
de 9 en de boer en harten na voor de Heer. 
Opnieuw ruiten naar de 10 voor de vrouw en 
harten na voor de aas. 
Met ruiten eruit en kleine schoppen vanuit 
zuid voor de vrouw. Frank incasseert 2 hoge 
uiten en gaat eruit met een kleine klaver 
voor de 9 en de vrouw.  Zuid neemt nog 
goed ♠A mee voor 1SA +1. Score 71%. 
Alleen schoppenstart had West op 7 slagen 
kunnen houden; niet te vinden door noord. 
Pech voor N/Z. Als noord past met die 
mottige 5 krt harten komt zuid tegen 1SA 
mogelijk uit met schoppen. 
 

 
Een laatste tafel van 89% tilde ons gemiddelde boven de 56% voor de hele avond.  
Volgende keer eerst maar 10 kilometer hardlopen voordat ik naar de Hommel afreis, dan ben 
ik in ieder geval opgewarmd.  
 


