
LANG GELEDEN OP EEN CLUBAVOND…. 
 
Clubavons BC Acol, Huizen: “paren” 
 
Het eerste spel 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het is dinsdagavond en we kunnen niet naar Den Hommel om een kaartje leggen. Het is 

goed mogelijk om elkaar binnenkort te treffen op BBO of Stepbridge; ik ben echter mijn oude 

doos ingedoken om u te vertellen over iets bijzonders dat ik in het verleden heb 

meegemaakt. Ik nodig andere auteurs hetzelfde te doen zolang er geen clubavond is. 

Van 1998 tot 2001 had ik het genoegen vlak bij Parijs te wonen: ik mocht voor drie jaar een 

rol vervullen op het Europees Hoofdkantoor van IBM in Parijs. Het hele gezin ging mee, twee 

koters van 5 en 3 jaar, alsmede mijn lieftallige echtgenote. 

Bridgen in Frankrijk vindt plaats in het weekend, want Fransen werken doordeweek gewoon 

tot te laat, eten pas om 8 uur en dan wordt het lastig om er een clubavondje achteraan te 

doen. Dat betekende drie jaar geen bridge - de werkweek was voor IBM, het weekend voor 

het gezin. 

Na drie jaar streek ik neer in Huizen waar ik heg noch steg kende, althans niet op 

bridgegebied. Maar dat er weer gebridged zou worden was zeker. Dus ik stap naar de lokale 

bridgeclub om te kijken of dat wat voor me is. Ik werd gekoppeld aan Lutha en we hebben 

een zeer prettige avond gehad met als resultaat een eerste plek op ACOL’s sterkste avond.  

Mijn conclusie was duidelijk: misschien moet ik het elders zoeken. Wel was er nóg een 

conclusie: als er een bridgegodin bestaat heeft ze duidelijk te kennen gegeven dat ze blij is 

mij terug aan de speeltafel te zien. Het eerste spel (echt waar!) was een waar 

welkomstgeschenk: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Lutha 

      1♥ 

2♦  2♠  pas  3♥ 

pas  3♠  pas  4♥ 

allen pas 

 

♠ HVBxxx

♥ -

♦ 98x

♣ 10xxx

♠ x         N ♠ A10xxx

♥ B109xx ♥ 8x

♦ AHV10xx ♦ x

♣ H         Z ♣ Bxxxx

♠ x

♥ AHV7xx

♦ Bxx

♣ Avx

Z / -

W O 



Onze tegenstanders stopten pas op 4-niveau met elkaar te vertellen dat partner’s kleur niet 

beviel. Prima. Ik had kunnen doubleren, maar ik wist niet of schoppen toch beter zou spelen. 

Little did I know.... 

Ik startte uiteraard ruiten. Na drie rondjes speelde ik een kleine ruiten die Lutha heel goed 

met ♥8 voortroefde. Leider troefde over met ♥V en sloeg vervolgens ♥AH, om te ontdekken 

dat het scheef zat. Op goed geluk speelde leider nu een schoppen op. Lutha nam uiteraard 

♠H met ♠A. Ze switchte naar een klaveren.  

U begrijpt het al: leider sneed op ♣H. Ik maakte mijn kale koning, trok de troeven en maakte 

nog twee ruiten op het eind. Of mijn laatste slag met ♦7 gemaakt werd? Dat weet ik niet 

meer, het zou zo maar kunnen. Het eindigde in 7 down. Een top, ondanks het uitblijven van 

doublet.  

Kijk nog eens naar de hand van leider. Okay, AHV van troef, die werden gemaakt. Verder 

niets! 

 


