
AFGELOPEN DINSDAG OP STEPBRIDGE…. 
 
12 mei 2020, Butler, Zwitsers. 
 
Arie en Sary op safari 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
We speelden op 12 mei 3 spelletjes tegen Arie Buijs en Sary Hilte. Als ze tegen anderen 
hetzelfde zouden hebben gedaan als tegen ons, dan zouden ze op +180 impen voor de 
avond zijn geëindigd. Was het prijsschieten? U ziet het zo.  
Ik wil eerst terug naar twee weken geleden. Marcel Winkel en Svend Germann haalden over 
de avond meer dan 100 impen, met dank aan Santa Claus. Ook deze man is kennelijk in de 
war door alle klimaatveranderingen. Marcel besprak in zijn verslag onder meer spel 23, 
waarin hij geleerd “the count” niet wilde corrigeren en daarmee leider in staat stelde middels 
een stripdwang het contract te maken. Ook wij verdedigden 6SA: 
 

 
 
Mijn partner start ♥10 en leider nam met ♥V in de hand. Het is een makkelijk spel tenzij de 
klaverkleur 5-1 zit. Leider pakt ♣HB. Paul gooit ♦8 af - een voorbode van toekomstige issues, 
ik ben nu verantwoordelijk voor het bewaken van de ruitenkleur. Sary speelt ♦9 naar ♦H. Ik 
dook deze niet, zoals Marcel, maar nam met ♦A. Er zijn nu maar twee kaarten die 6SA doen 
sneuvelen: een diabolische en niet te verzinnen ♠V én de kaart die ik naspeelde: ♦B. Nu 
moet ik zeggen dat ik Sary op 5-5 hoog had ingeschat en dus maar één ruitje, maar ♦B kon 
niet kosten. 
Mijn ♦6 bewaakt de ruitenkleur nog. Sary neemt ♦B uiteraard met ♦V en incasseert ♣A in 
dummy. Paul persisteert in het vasthouden van zijn hartenkaart en gooit nu een schoppen 
af!? Met die discard heeft hij mij inmiddels vakkundig verantwoordelijk gemaakt voor het 
bewaken van drie kleuren: schoppen en ruiten, naast klaveren, wat natuurlijk altijd al mijn 
verantwoordelijkheid was. Dat maakt dat Sary ineens een maakvariant heeft. Ik zou het zelf 
ook zeker nooit verzonnen hebben (wie verzint dit nou?) maar het is spectaculair en dus 
wilde ik u dit niet onthouden. De situatie is: 



 

 
 
Als Sary nu ♥B speelt (ik kan ♦2 afgooien) moet ze overnemen met ♥H!! Daarmee offert ze 
een slag op en die komt zo terug met rente. Op het vervolg van ♥A namelijk (op tafel ♦3) kan 
ik niets kwijt: een schoppen-discard gunt leider twee schoppen extra in haar hand.  
Stel dat ik ♦6 afgooi, dan steekt Sary over naar ♠A en speelt de vrije ♦4. Nu zit ik in een 
schoppen/klaverdwang! De driekleurendwang wint 2 slagen doordat schoppen een 
verlengde dreiging is. Ik heb Paul uiteraard wel gevraagd voortaan zorgvuldiger te zijn met 
zijn discards.... Zulke speelwijzen in de praktijk brengen zal niet vaak gebeuren, maar als u 
wilt oefenen kunt u dat op BridgeBase doen. Onder “Oefening” vindt u daar “Bridge Master”. 
U kunt oefenen op 5 niveaus. Niveau 4 is al heel lastig, de spellen op niveau 5 zijn regelrecht 
weggelopen uit “Adventures in Card Play” van Hugh Kelsey en Geza Ottlik. Een aanrader! 
 
Toen we op 12 mei Arie en Sary weer ‘tegenkwamen’ memoreerde ik dit spel, en beloofde 
het in dit artikel te verwerken. Overigens pas na afloop van hun geslaagde jachtpartij. 
 
Eerst spel 10: 

 
 

Ik had even het vermoeden (de hoop �����) dat we 2♠ gingen spelen nadat Paul een multi-2♦ 
opende, maar Arie kwam erin met 3♦ en daar wist Sary wel raad mee: ze bood 3SA. Zelfs als 
ik ♣A start kan 3SA niet down, maar toen ik een kleine klaver startte speelde Sary een heel 



veilige ruiten naar de 10 (ik was de veilige hand) en maakte haar contract. Dit kostte 4 impen 
omdat een aantal paren óf de manche niet boden, óf te hoog kwamen. 
 
Vervolgens spel 11: 

 
 

Er gebeurde iets raars. Ik opende een 12-14 SA en Arie vergat zijn 2♣ te alerteren. Paul bood 

2♠ terwijl op hetzelfde moment Arie ‘misclick’ riep. Zoals u kunt zien was het bedoeld als 

majors. Marieke kwam erbij en ik vermoed dat ze Paul vroeg of hij zijn bod wilde wijzigen. 

Het enige dat ik kon zien is dat hij ineens “nee” op de chatbalk schreef.  

 

Zijn bod wijzigen? Dat had hij beter wel kunnen doen. Ik begreep nu wel dat 2♠ echt was, 

terwijl als 2♣ eerst gealerteerd en uitgelegd was, 2♠ minors zou zijn met betere ruiten (take-

out), maar 2♠ was geen gelukkig contract; Paul werd troefkort door de herhaaldelijk 

gespeelde harten en ging uiteindelijk 2 down. Dit terwijl 2♥ door Arie & Sary niet te maken 

is. Kosten (alweer) 4 imps. 

 

Op spel 12 gingen we geheel in de touwen: 



 
 

Het bod van 4♣ werd gealerteerd als splinter voor schoppen. Zoals het ging kwam het 

contract in Arie’s hand terecht. Uitnemen met 7♣ is een optie, maar dan kan er nog 7♠ 

geboden worden. Dat is een prachtig contract, ware het niet dat als dit in de zuidhand zit, 

oost kan doubleren (Lightner) voor de ruitenstart. Er is inderdaad tweemaal 7♠ geboden en 

beide keren ging dat contract down door een introever in slag 1 (eenmaal gedoubleerd). 

Drie keer werd uitgenomen met 7♣, voor slechts -500 en 8 imps. Eenmaal werd 7♦ geboden 

en dat werd gemaakt ondanks het 4-0 zitsel in troef.  

 

De kosten van 13 slagen in 6♠ bedroegen 12 imps, waarmee we 20 imps in 3 spellen lichter 

waren. We eindigden nog licht in de plus, want gelukkig hoefden we maar 3 spellen tegen 

Buijs-Hilte. 

 

Overigens hadden we ook al 9 imps moeten afstaan op spel 5 in 5♣ gedoubleerd omdat ik de 

double-dummy start van ♣V of ♣10 niet had verzonnen (zie verhaal Marcel Winkel). 

 

Op spel 16 halen we punten terug door zelf in slem te belanden tegen Conny en Jan ten 

Cate: 



 
Na de start van ♥V (voor ♥A) en klaver na gaat het allemaal maar net. ♣A genomen, twee 

keer troef. Nu die 4-1 zitten moet ik troef halen en hopen dat de ruiten zich gedragen. Dat 

deden ze. Conny merkte op: “Scherp, dat gaat kosten”. Inderdaad, we konden 12 imps 

bijschrijven. 

 

Die 12 imps verdwenen weer tegen Rob van den Bergh en Toine van Hoof: 

 



 
 

Paul biedt 2♣ waarmee hij aangeeft 4+ ♦, zwak of sterk. Ik bied een heel laffe 2♦. Ik moet 

zeker 3♦ bieden wat op geen manier inviterend is maar wel biedruimte wegneemt bij de 

tegenstanders. Of Toine dan 4♦ zou hebben geboden weet ik niet, maar het lijkt wat fors. 

Maar ik moet in ieder geval mijn tegenstanders niet onnodig biedruimte gunnen.  

 

Het laffe bieden resulteerde in een scherpe manche. Rob troefde de ruitenstart en speelde 

een klaver naar de vrouw. De vrouw verloor aan de heer maar toen was de verdediging wel 

over.  

Paul moet ♣H een keer ophouden! Dan zijn de klaveren in dummy niet meer bereikbaar en 

gaat het contract gewoon down. 

Is dat te zien? Naast ♣AV mis je ♣874. Als ik een driekaart heb zal ik ♣8 spelen (doe ik dat 

niet, dan mag Paul mij strafregels laten schrijven), met een doubleton speel ik ♣4 en als ik 

die niet heb de ♣7. Rest nog de mogelijkheid dat ik ♣A een rondje buk.  

 

Tja, niet eenvoudig, behalve achteraf. Nog een reden om 3♦ te bieden,  dan wordt de kans 

dat ik ♣A bezit kleiner want dat wijst in de richting van ♦AH. 

 


