
AFGELOPEN DINSDAG OP STEPBRIDGE…. 
 
5 mei 2020, bevrijdingsdag. Butler, Zwitsers. 
 
Internet-bridge, een vak apart 
 
Door Peter van der Voorden 

 
Ik speel regelmatig op internet, mijn partner Frank Veger een stuk minder. 
Ik merk dat ik soms slordiger ben in af- en tegenspel door gebrek aan concentratie.  
Frank bespot ik soms met de term digibeet. Hij heeft gewoon meer moeite met typen, 
concentratie en bedienen van zijn muis. Dat kost een berg impen….. 
 
Ook op onze nationale Bevrijdingsdag was het weer raak. Kostte dit keer op 3 spellen 43 
impen in de kering. De boosdoeners volgen. Tegen Henk Willemsens en Remco 
Brüggeman: 

 

 

1SA gealerteerd als 14-16. Ik was nog niet wakker. Niet kwetsbaar spelen we 1ste en 2de 

positie 9-12. Terecht dat Frank niets doet na een 9-12 SA. Henk komt erin met 3♥, nog net 1 
down. 3SA in zuid is vrijwel onverliesbaar als west een keer harten piept. Klaver start is 
down, maar uiterst onwaarschijnlijk. Kost 9 impen in de kering. 
  



De volgende ramp op spel 23, tegen Dick Maans en Willem-Jan van Rooijen: 

 

 

 

Frank opent 1SA, 9-12. Oeps, daar gaan we weer. 1ste positie kwetsbaar spelen we 14-16 
SA. Dit is nu de 3de keer in 3 weken tijd. Je moet dus echt heel goed opletten hoe de 
kwetsbaarheid zit. Kennelijk is dat niet zo gemakkelijk te zien als tijdens bridge aan de 
normale wedstrijdtafel. Daar gaat dit zelden fout.  
Start ♥H en ruiten na. Schoppen na in slag 2 lijkt opgelegd, maar wordt gemist en na flink 
wat gestuntel aan onze kant noteren we -670. Mijn tegenspel was geheel gebaseerd op de 
14-16 punten bij Frank. Hmmmm. Kost 16 in de kering. 

 
  



De volgende ramp is ook typerend voor zo’n internetdrama. 

 

 

 

De vraag is wat zuid moet doen na de dubbel. Je weet minimaal 5/5 in de hoge kleuren en 
gelet op de dubbel (partner, start met schoppen), slechte schoppens bij maat. Dan moeten 

zijn hartens wel van redelijk tot goede kwaliteit zijn, dus 4♥ is zeker een optie. Afin, Frank 

besluit het erop te wagen en laat 3SA staan. Uitkomst ♠5 voor 8 en de 10. Oost speelt klaver 

na voor de vrouw. Ruiten voor de heer en Frank speelt goed ♥B na. Voor de heer en….. 
kleine harten. Schoppen na en oost raapt zijn winners op voor -300. 
 
Ben je handig op je PC, roep je misklik en dan kan misschien iets hersteld worden. Het is 
duidelijk, je enige maakkans is H10x harten in west en daar speelde Frank ook op. Hij dacht 
ook hartenaas te hebben gespeeld en was al down voordat hij zich realiseerde de verkeerde 
kaart te hebben aangeklikt. Kost 18 impen in de kering. 
 
Frank en ik hebben hebben de dag daarna alles nog eens goed doorgesproken. Wat in ieder 
geval moet helpen als ik mijn commentaar tussen de rondes door achterwege laat. Mijn tekst 
staat er in een paar seconden (met de nodige typefouten tot gevolg), maar Frank zijn 
snelheid achter de PC is gewoon niet hoog genoeg om daar snel en adequaat op te 
reageren. Dan blijft zoiets hangen wanneer de volgende ronde zich aandient en dat is 
bepaald niet bevorderlijk voor de concentratie.  
Allez, zo kunnen we elkaar helpen internet te veroveren   



 
Tenslotte nog 2 opmerkelijke spellen van de avond. 
Recent woonde ik een training van Simon de Wijs bij voor de A-junioren.  

Hij verbaasde zich erover dat 3 van de 5 paren niet tegen wel kwetsbaar 3♣ openden met 
ongeveer deze hand (weet het niet meer 100% zeker): Vx, xx xxx B9xxx. Hetzelfde spel is 

ook gebruikt voor de training van het Open team, waar 2 paren de hand openden met 3♣. 
 
Inflatie alom kennelijk. Frank en ik hebben duidelijk afgesproken waar een preempt aan moet 
voldoen, maar we zijn overeen gekomen dat alle remmen los kunnen indien niet kwetsbaar 

tegen wel. En daar kwam ie dan, spel 25. Na mijn voorzichtige 3♣ opening, de jeugd had 

wellicht gekozen voor 4♣ , en 3♠ bereikten de tegenstanders zowaar een aardig slem:  

ze boden een goede 6♥. Frank incasseerde ♠A en toen? Heeft maat ♣A of singleton 

schoppen? Uit het biedverloop trok hij de juiste conclusie. 3♥ zal toch wel ergens op zijn 

gebaseerd en 3♣ bij mijn maat is meestal echt rommel met deze kwetsbaarheid, dus…. 
Schoppen na voor 1 down. 

Lucky voor ons en geen garantie op succes wanneer ik de volgende keer met 4♣ open. 

 

 

  



Ter afsluiting een spel met alle complimenten voor Peter Hendriks (spelend met Ferdinand 

Verwijs), die in het vorige spel down was gegaan in 6♥:  

 
Toelichting bij de bieding:  2♣ =  elke 16+ 

2♠ = 5+kaart en 8+HCP 

3♦ = 6+ 
 
Een wat aangetrokken 6SA, maar wanneer je alleen naar de N/Z handen kijkt wil je er wel in 

zitten. Start ♣5 voor de 10. Kleine ruiten naar de Aas en ♠V voor de heer. Alles behalve 
ruiten na is nu contract. Harten geeft de snit weg en een zwarte kleur betekent dat je alle 
zwarte kaarten afdraait en dan kan je de hand zo langzamerhand uittellen. West komt in 
dwang en kan niet EN 3 keer harten vasthouden En Vx van ruiten. Oost had 9 zwarte 
kaarten, dus een goede kans op 2/2 in de rode kleuren. 
Maar wat gebeurde er bij ons aan tafel in slag 4? Peter speelde ruiten na. Ik bedacht dat een 
goede speler dat ook zou doen van de overgebleven Vx, in de hoop dat ik de aas zou leggen 
en wellicht een andere weg naar 6SA kon vinden, onder meer met behulp van lange 
schoppens. Om een lang verhaal kort te maken, ik legde de boer, geloofde niet in het actuele 
zitsel en ging 1 down. 
Als ik ruitenaas leg en de zwarte kleuren afdraai komt west in dwang in harten en ruiten. 

 


