
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE VIRTUELE CLUB……    

‘De verveling verdrijven’ 

Dinsdag 14 april 2020, Top-Integraal Butler op Stepbridge I, 2 

door Robin de Kater 

 

Ik ben bezig met mijn vijfde week thuis werken. De gezondheid van mij en de mijnen is nog 

goed, dus ik mag niet klagen, maar sorry…ik vind het zo ontzettend saai. Nergens een potje 

kaarten, nergens even wat drinken. Een praatje maken mag alleen via een 

megafoon….Corona in een notendop. Ik verveel me echt en was al uiterst opgewonden 

nadat ik een patroon ontdekt had in het zwemmen van mijn goudvis. Vier keer linksom, twee 

keer rechtsom, twee keer happen naar de baas en dan begint het weer opnieuw. Deze 

ontdekking is voor mij het hoogtepunt van de afgelopen weken. Hoe blij was ik dan ook dat 

er via Stepbridge gebridged kon gaan worden. Mijn partner belde helaas een half uur voor 

aanvang af (kan gebeuren), maar gelukkig zag ik Loek Fresen virtueel in de lobby zitten. Hij 

wilde wel met mij kaarten. Eindelijk de verveling verdrijven. 

De eerste spelletjes kabbelden langzaam voorbij, foutje hier, foutje daar (vooral hier), maar 

dat hoort er allemaal bij. Op de tweede tafel bereikten de 

tegenstanders 4♠. Loek mocht starten en koos voor een 

kleine klaveren. Dat leek een slag te kosten. Met open 

kaarten kan de leider met elke start 9 slagen halen, maar 

hoe dan ook, Loek was niet tevreden met zijn start en 

sprak van ‘een slechte start’. Ik was benieuwd of de start 

echt wel zo slecht was. Woensdagochtend heb ik de 

simulator aan het werk gezet. De parameters die ik 

ingegeven heb zijn allereerst de hand van Loek. Daarnaast 

heeft Eric Nöcker 6-9 punten met een 3-krt ♠ en Machteld 

Giesbers 18-19 punten met een 5-krt ♠. Vervolgens heb ik 

100 keer aangegeven dat het contract 2♠ is, 100 keer dat 

het 3♠ is en 100 keer dat het 4♠ is. Bij al deze handen heb 

ik elke uitkomst laten berekenen en zo kom je tot een 

onderstaand schema. Per regel heb ik in kleuren 

aangegeven wat de beste (groen) en de slechtste (rood) 

start is tegen de verschillende contracten. 

 

Tegen 2♠ is elke start zo ongeveer even goed of even slecht. Alleen ♠10 is niet aan te 

bevelen. Tegen 3♠ is een kleine harten- of een ruitenstart het best. In 17 gevallen gaat het 

contract dan down. Tegen 4♠ blijkt de kleine klaverenstart van Loek nipt de beste te zijn. 

Loek kan vanavond weer slapen. (N.B. ik snap dat een n van 3 keer 100 erg klein is om 

conclusies te trekken, maar het zegt wel wat)   

Overall lijkt een ruitenstart in de meeste gevallen het beste. 



Op spel 10 kon ik het kortste biedverloop naar zeven dat ik ooit gehad heb noteren. Op de 

tafels waar met 3♦ geopend werd, kon meteen naar 7SA 

gesprongen worden. Met vrouw zevende heb je immers 

13 slagen. Het nadeel van een preëmptieve opening is 

dat deze tegenwoordig ontzettend zwak kunnen zijn. Zo 

zwak zelfs dat Svend Germann na 3♦ slecht 6SA 

aandurfde. “Als je preëmpts zo zwak kunnen zijn, dan 

moet je hier maar geen preëmpt openen”, moet Toine 

van Hoof gedacht hebben. Met Rob van den Berg speelt 

hij dat een drol aan touwtje al te veel is voor een 

preëmpt, dus restte hem niets anders dan passen. Zo 

werd het beste contract bereikt: 7SA.  Remco Schobben 

bood na een 2♣-opening van partner meteen 7SA. Ik 

weet niet of 2♣ een 7-krt belooft, maar zo niet, dan kun 

je geen 13 slagen tellen in sans (alhoewel de kans wel 

heel groot blijft). In ruiten is er een grote kans dat je de 

vijfde harten vrij kunt troeven… 

 

 

Spel 14 is een mooi slem. Ik opende met 1♥ en mijn partner liet een uiterst minimale splinter 

op me los. René van Dijk gaf hier een dubbel op en met mijn redoublet probeerde ik de 

eerste controle aan te geven. Loek bood 4♥, hiermee een controle in ruiten ontkennend. Iets 

níet hebben blijkt op de dit spel goed nieuws te zijn. Hoe minder punten in ruiten, hoe meer 

in de overige kleuren: 6♥. 

Aan de volgende tafel treden we aan tegen Winkelmann. Svend Germann opent niet met 

1SA (want dat is zwak bij hen) en het biedverloop leidt naar 3SA.

 



Met de volgende oosthand mag ik starten: 

  

Zuid heeft geen hoge kleuren en van noord weet ik qua verdeling niks. Ik besluit een kleine 

harten op tafel te leggen. In de dummy verschijnt: 

Er wordt een kleintje gelegd en mijn partner speelt de tien voor de 

heer van de leider. Deze speelt een kleine ruiten na. Ik leg een 

kleintje en het spel is over: 9 slagen. 

 

 

 

 

Had ik kunnen weten dat ik op moest stappen en 

schoppen moest spelen? Aan tafel heb ik er niet eens over 

nagedacht, maar eigenlijk vind ik dat hier een blunder heb 

begaan. Waarom speelt de leider, die van ruiten maximaal 

V9xx heeft, ruiten in de tweede slag? Is dit echt zijn 

werkkleur? Dit kan haast niet. Als ik ♦ Axxx had gehad, 

had ik het mezelf niet kwalijk kunnen nemen. Immers kan 

de leider dan VB109 hebben, waardoor ruiten inderdaad 

zijn werkkleur is. Maar nu ik ♦AB10x heb, had ik moeten 

beseffen dat Svend zijn negende slag aan het stelen was. 

Als ik dit 10 keer fout doe en achteraf besef dat ik het fout 

gedaan heb, dan heb ik de hoop dat het de elfde keer 

goed gaat…  

Ik ben overigens niet de enige geweest die dit niet verzonnen heeft. Sterker nog, niemand 

heeft het verzonnen. Overal is 3SA gemaakt, behalve een keer toen er schoppen gestart 

was. 

Op spel 24 bleek dat we iets te weinig afspraken hadden gemaakt. Nadat ik 2♦ multi 

geopend heb, biedt partner de forcing-relay van 2SA. Het is 

gangbaar om 3♥ te spelen als goede schoppen en 3♠ als 

goede harten, maar dat moet je wel afgesproken hebben. Ik 

bood toch maar 3♥ en mijn partner bood nu 3♠.  

Weet hij nu dat ik schoppen heb of is dit een cue voor de 

harten? Ik bood dus maar geen 4♦, maar 4♠ om in ieder 

geval in de juiste kleur terecht te komen. Partner paste en zo 

misten we een goede 6♠. 

Klaverstuk moet goed of verdeeld zitten. Da’s ongeveer 75% 

kans. Kortom een goed slem waar we uitbleven.  



We hadden het geluk dat klaverenstuk verkeerd zit. We hadden echter ook de pech dat 

vrijwel iedereen met KH startte. 

Het laatste spel opent mijn partner met 3♥. Niet ieders keuze met 10 punten, maar het was 

wel de manier om in het goede contract te komen. Het 

gebeurt niet vaak dat je 3SA moet bieden, terwijl je een 

renonce hebt in de preëmptieve opening van je partner, 

maar dit was dan zo’n hand. 

Open je de noordhand met 1♥, dan zal partner 2♣ bieden, 

nu lijkt me 4♥ geen raar bod. Kortom, ik was blij dat mijn 

partner preëmptief opende op dit spel. 

 

 

 

 

 

Zo, het bridgen voor deze week is weer afgelopen. Gelukkig heb ik een paar uurtjes kunnen 

doven met het schrijven van dit stukje. Het wordt waarschijnlijk mijn best gelezen stukje ooit, 

want ik zal niet de enige zijn die zich verveelt. Ik hoop jullie volgende week dinsdag allemaal 

op Step te mogen begroeten en wens iedereen een coronaloze tijd toe. 

 

 

 

 

 


