
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE VIRTUELE CLUB……    

‘Bijna….’ 

Dinsdag 19 mei 2020, Top-Integraal Butler op Stepbridge II, 1/6 

door Robin de Kater 

 

Ooit hoorde ik in een film (Donna Donna) dat je aan ‘bijna’ niets hebt. “Iemand bijna 

genezen, is iemand dood laten gaan”, zei de hoofdpersoon. Maar toch…gisteren….bijna. 
 

Ik had Loek Fresen weer bereid gevonden met mij te spelen. Altijd een genoegen. Voor mij 

dan, voor hem is het waarschijnlijk een manier om niet in het boek van Sinterklaas terecht te 

komen. Het zou een succesvolle avond worden. We werden derde, zonder een misclick  
zouden we tweede geworden zijn, en dan is er nog die tafel tegen Sahar Ouda en Hans 

Kreuning, de uiteindelijke winnaars. Als ik daar één stompzinnige kaart niet gespeeld zou 

hebben, zouden we eerste geworden zijn… Maar ja, wie kan zich aan het eind van een 

avond nou geen domme fouten herinneren, die indien niet gemaakt de score een stuk 
dragelijker hadden gemaakt? Enfin…laat ik maar beginnen met beschrijven van onze 

avonturen. 

Op het allereerste spel begin ik met een potje solo-bridge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Meijer opent met 1♠ en ik kan niet veel anders dan doubleren. Partner biedt 2♣ en Jan 

persisteert met 2♠. Ik jas er nog maar eens een dubbel in. Nu heb je een gebrek aan 
afspraken. Met mijn vaste partner heb ik afgesproken dat dit een Lebensohl-situatie is, 

waarbij 2SA een uitermate zwakke hand belooft. Met Loek heb ik deze afspraak niet en hij 

biedt 3♥. Ik snap dat dat geen 4-krt is, maar ik denk dat hij nog best 7 punten kan hebben. 

Enfin, ik gooi de manche vol en de secce ruitenboer én de doubleton schoppen bij Louk 
Herber én de klavervrouw die goed zit, maken dit een ‘dicht’ contract. Mits je ♦A slaat. Dat 
doet Loek en als dit je eerste spel is, mag je niet klagen… 

 



 

Spel 2 zitten wij in 4♠, waarna Jan Meijer een tweede kleur in de aanbieding doet. Louk gaat 
in de denkkamer en komt eruit met een 6♦-bod. 

Dat contract is gedoemd om down te gaan. Alleen 

met open kaarten en spelen tegen de kansen in kun 
je dit maken. 

Moet je het risico nemen om 6♦ te bieden? Ik vind 
het lastig. Natuurlijk wil je je partner niet straffen voor 

zijn actie, maar aan de andere kant biedt partner wel 

kwetsbaar tegen niet en heb je 2 azen en VB43 in 

troef mee… Ik denk trouwens wel dat een directe 
actie na het 4♠-bod opgelegd is. 

 

 

 

 

 

 

In de tweede ronden treden we aan tegen Remco Brüggemann en Henk Willemsens. Een 
interessant spel was het volgende: 

De eerste 3 biedingen zijn duidelijk. 2SA ook nog. 

Dat zal wel een gebalanceerde invite zijn, maar wat 

moet je met mijn hand. Je bent ook gebalanceerd. Ga 

je nu sans spelen of harten? Loek zei later dat hij 
vindt dat je met een 4-krt harten altijd harten moet 

spelen en dat je alleen naar sans gaat als je op een 

3-krt gesteund hebt. Zit wat in. Dan nog de vraag of 

je 3♥ of 4♥ moet bieden. De helft maakte 4♥, de helft 
ging down. 3SA was geen succes. Henk maakte 

korte metten door met een kleine klaveren te starten, 

waarna de eerst 6 slagen en ♥A geïncasseerd 
werden. 

 

 

 

 

 

In ronde 4 speelt Loek van ♠VB10x tegenover ♠Ax de vrouw voor, deze wordt gedekt en 

Loek clickt mis en speelt een kleintje. In de volgende slag is er al een kaart nagespeeld 

voordat Loek de ‘ongedaan’-knop heeft gevonden en de regels op Stepbridge zijn dat een 
misclick in een vorige slag niet hersteld mag worden. Helaas, pindakaas. 



Dan de tafel tegen Sahar Ouda en Hans Kreuning. We spelen ondertussen aan tafel 1. Het 
eerste spel spelen we 3♥ 1 down, waar hele volksstammen 3SA of 4♥ mogen maken. 

Na de uitkomst van een kleine klaveren, speel ik een 

klaveren na. Als Sahar laag introeft, kan Loek 

overtroeven. Dat lijkt van een vaste troefslag, maar 

met de ♥B in de doubleton in de dummy, promoveert 

mijn ♥10 tot een slag. Alleen introeven met de ♥8 zou 

geholpen hebben. Op zich heb je nu nog steeds 9 

slagen. In het latere verloop speelt Sahar ♦H waarop ik 
als Oost de ♦9 gooi. Gewoon omdat ik een eerlijke 

jongen ben die netjes zijn distributie signaleert. Op de 

één of andere manier dacht Sahar dat ik dat van 

♦109xx gedaan had. Met maar 1 entree op tafel doe je 
dat natuurlijk nooit, maar in het eindspel sneed Sahar 

nog op ♦10, waarmee Loek de downslag kreeg. Ook 

als je eerste wordt, zijn er achteraf dus spellen aan te 

wijzen waarop je het beter had kunnen doen. 

 

 

 

Het tweede spel was het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt Sahar en Hans niet beschuldigen van een pessimistische inslag.  

Loek paste eerst op 3♠ en dubbelde daarna 3SA. Dat moest in mijn ogen wel voor de 
hartenstart zijn en dat was het ook. 500 tegen niks werd met open armen ontvangen.  

Ik kon het niet nalaten om te typen: “Nu snap ik waarom wij aan tafel 1 spelen…”. Ze konden 
erom lachen. 



Het lachen verging mij in het volgende spel: 

Wederom was de manche scherp. Noem je een 

manche scherp als je 3 down hoort te gaan? Dat 

weet ik niet. Als je tegen mij speelt, dan kun je het 

gewoon scherp noemen, want ik slaagde er @#$&% 
in dit contract te laten maken.  

Ik start met schoppen en Hans speelt in slag 2 en 3 

♣H en ♣B na. Ik krijg het verzonnen om deze laatste 
te dekken met de vrouw.  

Als ik verder in het spel ook nog mijn ruiten 

incasseer waardoor Hans ♦V mag maken, is het 
drama compleet. Tegen de concurrent scheelde 
deze ♣V 30 impen in de kering. Donders!  

 

 

 

 

Af en toe krijg ik op woensdag een mailtje van Marcel Winkel met de vraag hoe ik op een 

bepaald spel in hemelsnaam zo heb kunnen blunderen. Voor het eind van deze ronde heb ik 

op Stepbridge Marcel maar snel een berichtje gestuurd dat ik woensdag geen mail wilde 
ontvangen over spel 18. Hij beloofde het. Dank, Marcel. 

 

Op spel 22 speelt iedereen 4♥. Dit gaat contract, +1 of +2. Door een mooie actie van Loek, 

bereiken wij 4♠ en dat gaat 3 down voor +4 impen. 

 

 



Een spel later leveren we de 4 verdiende impen weer in: 

 

Het is dicht 3SA, maar hoe kom je er in als de 

tegenpartij de hoge kleuren belooft en bovendien 

nog een keer ophoogt naar 3♥. Je kunt met de 

noordhand natuurlijk 3SA gokken, maar het is een 

blinde gok. Ik voel wel wat voor: kwetsbaar bied je 

3SA en niet kwetsbaar pas je. Althans in viertallen. 
In paren zou ik het net andersom doen, maar 

misschien slaat het helemaal nergens op. Hoe dan 

ook: goed gedaan van de tegenstanders! 

 

 

 

 

 

De laatste tafel spelen we tegen Jos Uijterwaal en Rik Doodkorte. Nadat zij eerst met Loek 

herinneringen opgehaald hebben over een Martini Cup uit de tijd dat ik nog vloeibaar was, 

bieden de heren 3 manches die ze alle drie halen. Vanuit mijn vorige club ben ik gewend dat 

hoe dicht en normaal een manche van de tegenstanders ook is, je altijd minimaal 5 impen 
verliest. Kosten bij Star: -2. Dat maakt bridgen een heel stuk leuker! 

Uiteindelijk eindigen Sahar Ouda en Hans Kreuning op de eerste plaats met +67 impen, Pim 

en Marlou worden tweede met +40 en Loek en ik eindigen derde met +37. 

Marieke weer enorm bedankt voor de organisatie! 


