
AFGELOPEN DINSDAG OP STEPBRIDGE…. 
 
Eerste avond top-integraal butler op Step, 7 april 2020 
 
Meer leed dan lead 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Op 7 april beleefden we een primeur op de clubavond: Deze werd gehouden op Stepbridge. 

De landelijke maatregelen in verband met de Corona-crisis hadden de laatste drie club-

avonden in maart verhinderd. 

De Nederlandse Bridge Bond en Stepbridge zijn aan de gang gegaan en hebben het binnen 

een maand mogelijk gemaakt dat verenigingen hun clubavonden op Step kunnen houden. 

Hulde aan de NBB en Stepbridge! We namen onze uitslagenservice en rekenprogramma’s 

wellicht een beetje aan als vanzelfsprekend inmiddels; met de clubavond op Step wordt 

maar weer aangegeven wat een geweldige sportbond de NBB is. 

Marieke Lejeune was de arbiter van dienst en de clubavond verliep vlekkeloos. Wel moesten 

de spelers een beetje wennen, en duurden de rondes van 3 spellen soms langer dan 7 

minuten per spel. “Waar zit die claim-knop?”. Nee, er werd weinig geclaimd. 

Het aantal deelnemende paren was 29 - dus er was een stilzit helaas. Na afloop van elke 

ronde kreeg je direct de (butler-)stand door en de indeling van de volgende ronde ging 

“Zwitsers” - spelen tegen paren die ongeveer dezelfde score hebben. Na afloop een 

uitgebreide mail waarin op alle spellen de frequentiestaten en het bied- én speelverloop aan 

de eigen tafel. Wat wil je nog meer als schrijver van het wekelijkse artikel? 

 

Nou, beter scoren natuurlijk. We eindigden uiteindelijk licht in de min, en onder meer een 

aantal onfortuinlijke uitkomsten waren daar debet aan. Altijd weer die uitkomsten! 

Dit keer echter geen kwis. We trapten af tegen Lodewijk Thielens en Ed Franken: 

 

 

Spel 1: 

 
 

Je kunt in Step een vraag stellen aan één van je 

tegenstanders zonder dat de rest het merkt. Ik 

vroeg Lodewijk of Ed nog een vierkaart hoog 

kon hebben, en Lodewijk bevestigde dat. 

 

Mijn partner Paul Schriek heeft een voorkeur voor passieve uitkomsten. Mijn uitkomst van ♣B 

echter maakte het Ed wel heel makkelijk om 3SA binnen te slepen. Een schoppenuitkomst 

was hier de winnaar. Overigens zat ook niet iedereen in 3SA en dit kostte 7 imps. 

 

In de derde ronde speelden we tegen Ton Mook en Arie Kamerbeek.  



 

Spel 8: 

 
2♣ was onder meer “zwak met ruiten”. 

 

Ik dacht dat mijn doublet op 3SA zou 

schreeuwen om een ruitenstart. In onze 

discussie achteraf (helaas niet met een blond 

biertje aan de bar) vond Paul van niet omdat ik 

3♦ niet had gedoubleerd.  

 

Nou is mijn doublet speculatief. Er is geen garantie dat 3SA down gaat en in dit geval zal 

3SA nog steeds maken. 3♦ gaat wel zeker down dus dat doublet was misschien wel zo 

handig geweest; aan de andere kant; als 3♦ gemaakt wordt is het ineens een manche terwijl 

ik de kosten van een gedoubleerd gemaakte 3SA (150 punten) acceptabel acht. 

Hoe dan ook, Paul startte ♣6 en nu kon Ton vakkundig afstevenen op een overslag. 

 

Op spel 10, werden we geplaatst tegenover Svend Germann en Marcel Winkel. 

 

 

 
Marcel’s 1♥ beloofde schoppen. Ik heb slechts 

3 HCP maar wel een zeskaart harten. Svend 

geeft een support dubbel en de heren stoppen 

af in 2♠, wat heel erg lijkt op een 4-3 fit. Dus 

pas ik maar. 

 

Mijn laatste pas was geheel terecht, ons tegenspel echter gaf ons geen gelijk. De start was 

zowaar okay; ik startte harten voor ♥H en de ♥10 bij Marcel. Paul switcht naar troef (♠2-3-7-

H). Marcel incasseert ♠A en speelt ruiten naar ♦H (voor ♦A). Paul persisteert in schoppen en 

Marcel neemt toch maar ♠V. So far so good. Marcel incasseert ♦VB. Ik gooi hierop een 

harten af maar doe lui een kleintje. Ik moet echter ♥B spelen! 

Marcel speelt een klaver naar het aas (Paul klein, double dummy is ♣H aangewezen; ik moet 

ergens punten hebben) en speelt een kleine harten. Paul kan terecht de hartenpositie niet 

lezen en stapt op. Daarom had ik ♥B moeten afgooien, dan weet Paul dat hij klein kan 

leggen. ♥A wordt afgetroefd en Paul wordt vervolgens ingegooid. In de 13e slag moet hij ♥7 

spelen die door ♥V op tafel wordt gewonnen: 2♠ contract. 



Spel 11: 

 

 
Paul herbiedt 1SA wat niet-kwetsbaar 15-17 

belooft. Dat moet je op Step zelf alerteren, en 

dat liet hij achterwege, wat hem op een 

standje kwam te staan van Marcel.  

Ik bied 2♣ (2-way CheckBack). Marcel kent 

ons systeem beter dan wij want hij vraagt mij 

privé of Paul niet 2♦ moet bieden volgens het 

systeem (dan kan ik eventueel passen als ik 

2♦ wil spelen). Daar had Marcel gelijk in. 

 

Niet dat ik 2♦ zou hebben verpast, ik ging altijd 2SA bieden. Paul vindt dat hij minimaal is en 

past op 2SA. “Het veld” zit in 3SA en dat maakt. Paul wikkelt af naar precies 8 slagen, maar 

dat maakt voor de score niet uit.  

Overigens kwam op dit spel de arbiter erbij. Ik klikte eerst op 1♠ en vervolgens op pas. Dank 

aan de oppies dat zij het goed vonden dat mijn misclick werd teruggedraaid want 1♦ is wel 

een heel treurig contract. Toch kostte het missen van 3SA 5 imps. 

 

 

Spel 13: 

 
Het bieden behoeft toelichting. Gabriëlle Parra 

belooft onder meer “zwak met de majors”. Nu 

biedt Paul 2SA en dat is systematisch bij ons 

een goede opening met ruiten.  

Uiteraard kan ik niet zien of hij dit gealerteerd 

heeft dus ik ga daarvan uit.  

(Maple = Erwin Berkhof). 

 

Deze zuidhand was zo’n beetje de mooiste hand die ik kreeg deze avond en met 7 losers in 

LTC tankte ik de manche vol. Kansloos parcours, al ging ik uiteindelijk maar één down, want 

ik speelde Gaby succesvol op honneur-tweede in klaver (♣ naar de B en daarna ♣A slaan). 

 

In de zesde ronde (spel 16) mochten we tegen Louk Herber en Jan Meijer. Hier diende het 

eerste slem van de avond zich aan. Althans, veel mensen maakten 12 slagen, maar 

niemand zat in slem: 



 

 
Het is ook even wennen dat je moet blijven 

alerteren - ook boven 3SA. Je kunt dat 

goedmaken door je tegenstanders een bericht 

te sturen. Hier deed ik dat door 4♠ uit te leggen 

als Kickback.  

 

Paul antwoorde 5♦ (twee zonder). Omdat we een aas en troefvrouw missen zwaai ik af maar 

Paul heeft voldoende informatie om af te wikkelen naar 12 slagen - zelfs met de harten 4-1. 

 

Op de volgende tafel is het weer slem (tegen) maar wij krijgen een cadeautje. Spel 20: 

 

 

 

Ad Honkoop en Wim Nijland hebben een 

misverstand over of een bieding forcing is of 

niet en blijven steken op 3♠.  

Meer dan de helft van het veld biedt wel slem. 

 

Ik kreeg daags na deze drive een mail van 

Marcel Winkel over dit spel: 

 

Marcel Winkel: 

Roman Keycard Knockout 

Het blijft mij achtervolgen; azenvragende tegenstanders die al vele decennia samen spelen, 

maar niet weten of ze nu 1430 of 3041 hebben afgesproken... 

 

Gisterenavond dacht de azenvrager dat alles binnen was en hoorde ♠V en ♦H en knalde 7♠. 

De aanpak van de troeven is nog even oppassen geblazen. Een automatische schoppen 

boer uit de dummy is fout. Als ♠H immers goed zit - maar sec - omdat de kleur 4-1 zit, geef je 

ineens een slag af aan de 9 (die vierde zit), dus een kleine schoppen naar de vrouw en dan 

naar dummy oversteken om nog schoppenboer voor te spelen. 

De leider werd niet gestraft toen de kleur netjes 3-2 zat met ♠H op zijn plaats. Minus 14 aan 

de broek. Hoor ik daar iemand klagen over pech? De volgende vergissing van onze 

tegenstanders levert misschien wel 14 op en het zou fijn zijn als dat spel ook bij ons aan tafel 

plaatsvindt...:-). 



Op een andere tafel wordt 5♠ geredoubleerd met twee overslagen gemaakt. Dat wint het van 

7♠ (2000 versus 2210). Dat had ik me nooit gerealiseerd ☺. 

 

Op de laatste tafel tegen Remco Schobben en Martijn Zijlmans. Spel 24: 

 

 

 

 
Ik beloof 9-11 met een 5+-kaart klaver en Paul 

biedt meteen 5♣. 

Remco is aan de beurt om een slechte lead te 

doen: ♥2. Na het maken van ♥B en het vallen 

van ♣VB maakt Paul een overslag.  

Waarom bood ik geen slem ☺? 

 

Overigens was 3SA op spel 24 natuurlijk wel zo makkelijk geweest en het merendeel van het 

veld zat daarin en dus scoorde 5♣ niet echt. 

 

Uiteraard blijven we de komende weken deze clubavond op Step spelen. Hopelijk gaat het 

gaandeweg iets soepeler (een nieuwe ronde start echt pas als iedereen klaar is met de 

vorige ronde) en leren we hoe dit werkt op Step met alerteren etcetera. 

 

Tot volgende week, hoop ik! 

 

 


