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 ‘Een gelijk-spelletje’ 

door: Aris Verburgh 

 
Bridgen via Internet op Step, een geheel nieuwe ervaring voor me. Bij gebrek aan een 
alternatief toch nog een manier om mijn geliefde hobby uit te voeren. Ik had me eigenlijk 
voorgenomen om niet te schrijven als er via Step competitie gespeeld werd. Na een 
vriendelijk verzoek om de pen weer ter hand te nemen ben ik daar toch op ingegaan.  
 
Afgelopen dinsdag was dan weer een Butler wedstrijd gebaseerd op Zwitserse indeling. Na 
de eerste 2 rondes stonden we ongeveer in het midden. In ronde 3 ontmoetten we bekenden 
vanuit het Maarssense Bridge circuit. Ton Mook speelt al jaren bij Haddekik, Arie Kamerbeek 
is ook enkele jaren lid geweest en ondergetekende gooit daar ook de kartonnetjes op tafel.  
 
Spel 7 was een mooi spel waar je je afspraken over dubbels eens goed moet bespreken.  
 

 
 
Het spel kan 1 down via ♥A, A, V, H en klaveren na. De leider kan dan A eruit 
troeven, maar ontkomt niet aan een harten verliezer voor 1 down. Dat hebben we niet 
gevonden en we schreven -14. 
 
Op spel 9 besloot JW dat het tijd werd om eens gas te geven. Zo ongeveer uit het niets 
kwam het slem. Ik dacht even aan een misclick. Arie dacht met 2 azen “Laat ik dan maar 
dubbelen”. Voor de score maakte het niet zoveel uit. De opgelopen schade werd ongeveer 
teniet gedaan (+12).  
 



 
We waren het erover eens: niks gebeurd deze tafel. 
 
Na enkele rondes met een klein minnetje afgesloten te hebben, komen we bij spel 16 aan. 
 

 
 
Na 3 rondjes ruiten speel ik passief schoppen door. De leider kan het nu halen door de 
klaverensnit te nemen en een klaveren introever. A op tafel leggen dan? Dan is het 
eigenlijk nog makkelijker, dan kan de leider via een hoge cross ruff het snitloos halen. 2 
harten slagen, 1 klaveren slag en over en weer hoog troeven. 
 
Nog steeds in de min komen wij tegen “Hoogste tijd” Jan Meijer en Louk Herber. Spel 20 is 
een aardige 3SA. Systematisch zit het in de andere hand dan bij de meeste paren. Hierdoor 
is de schoppenstart niet zo makkelijk te vinden en start Louk met 5.  



Er zit nog een dreigende blokkade in ruiten in, maar nadat Jan 9 in slag 1 legde was er niet 
meer sprake van een blokkade en kon JW in zijn hand pakken om de klaveren snit te nemen.  
Als het in de west hand wordt gespeeld is het gevaar de 10 start. Je moet nu echt even op 
je hand gaan zitten en bedenken dat je B moet leggen. Hiermee forceer je dat A uit het 
spel gaat en kun je de schoppen communicatie verbreken. 
 

 
 
We zaten een klein beetje in tijdnood. Spel 21 ging Louk vervolgens lang in de denktank 
voordat er ineens 5  uit de hoge hoed kwam. Na de 2e ronde klaveren bekende alleen ik 
nog maar. Wel heel goed 3SA vermeden, dat kan zelfs 3 down. 
 

 
 



Op de op een na laatste tafel scoren we18 impen en daardoor vliegen wij ineens omhoog. 
Dan komt de laatste tafel en het laatste spel. We zijn in een aangetrokken 3SA gekomen. 
 

 
 
De start is 10 via B, V voor H. V voor, die loopt naar H. West legt 2 op tafel, JW 
pakt 9 waar 8 onder valt. Het spel is gelijk over.  
Stel je krijgt 9 als start. Als west V dekt met H, dan moet je duiken. Er zal harten 
nakomen voor B. Je moet dan klaveren naar 10 spelen en hopen dat oost A neemt. 
Stel oost duikt 10, dan speel je H na, dan kunnen zowel oost als west schitteren. Oost 
door te duiken en west door B eronder te gooien. Als oost de eerste of tweede 
klaverenslag neemt, dan moet je die ene entree op tafel nog benutten om een schoppenslag 
te halen. De manche is derhalve wel heel dun. Het scoorde voor ons in ieder geval goed. We 
eindigden dan ook opeens in de top 10 met +29.  
 


