
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE VIRTUELE CLUB……    

‘Het duurt te lang….’ 

Dinsdag 7 juli 2020, Zomerdrive 2/8 

door Robin de Kater 

 

Omdat het aantal online-bestellingen in de afgelopen maanden tijdens de Corona-crisis zo 

dramatisch is toegenomen, vliegt mijn vaste partner, Peter Spanjaart, onafgebroken op en 

neer tussen Schiphol en de pakhuizen van AliExpress en Wish. Het bridgen schiet er dan 

een beetje bij in, maar niet getreurd, Loek Fresen kon. 

En zo kwam het dat ik om 19.45 uur de volgende hand kreeg: 

 

Ik opende met 1♣ en hoorde mijn partner 1♠ bieden. Het verbaast me dat met mijn hand niet 

door iedereen 4♦ is geboden. Een mooiere hand dan deze zul je zelden hebben en zo kun je 

partner in één keer je hand vertellen. 

Daar zit partner dan met: 

 

De splinter is muziek in zijn oren, maar er zijn (naast de schoppen) geen controles 

aanwezig. Dit is de reden dat na de splinter vaak 4♠ geboden is. Niet door Loek. Hij verzon 

4♥. Een andere optie zou wat mij betreft 5♠ zijn geweest, maar het grote voordeel van 4♥ is 

dat met een minimale splinter (zoals bv. H10xx, AHBx, x, AB9xx) het bieden in 4♠ had 

kunnen eindigen. Dit bod leidde in ieder geval tot het schoppen kleinslem. 

Op spel 4 ging het bieden: 

        



Loek heeft 13 punten met o.a. ♦Vxx. Mijn dubbel kan niet anders dan straf zijn, maar als je 

niet echt ingespeeld bent, kan ik me voorstellen dat dit geen makkelijke beslissing is. 

Achteraf bleek Conny (ten Cate) in de veronderstelling dat Loek met 1♦ geopend had, wat 

haar dubbel met een renonce ruiten verklaarde. Maar in de ogen van Loek leek het erop dat 

ik dubbelde met maximaal een 3-krt ruiten. Mooie pas. 

De verloren gegane impen werden door Conny en Marieke (Lejeune) direct het volgende 

spel meer dan terugverdiend: 

it 

Het volgbod van 1♥ was dapper en mijn doublet was jeugdig. Het bieden van de dames was 

verzorgd. De kosten van de dubbel vielen mee. Alleen met een klaverenstart kon dit contract 

down. Dat die gevonden is als noord leider is, snap ik nog, maar Paul Schriek vond deze 

zelfs met de westhand! Chapeau!  

Op spel 23 nemen we 6♦ en 6♥ uit met 4♠ ���� 



 

Dit spel wordt goed verdedigd door de Remco Schobben en Martijn Zijlmans. Er wordt 

gestart met 3 keer harten waarop Loek zijn singleton ruiten weggooit en Martijn zijn singleton 

klaveren.  

Nu volgt ♦A die wordt getroefd door Loek. Hij vervolgt een kleine schoppen die goed 

gedoken wordt. De nagespeelde ♠B wordt wel genomen door Martijn en hij speelt ♦H na. 

Loek ziet dat hij troefkort wordt en besluit een klaveren weg te gooien. Dat kost een slag zo 

laat de app BridgeSolver mij zien. 

(BridgeSolver is een app op de telefoon waarin je een spel in kan geven en er vervolgens 

doubledummy bepaald wordt hoeveel slagen er in elke contract te halen zijn. In 

onderstaande afbeelding zie je dus dat als oost of west leider is er 6 in een rode kleur 

gemaakt kan worden. In een schoppencontract kunnen noord-zuid maximaal op 1 niveau 

een positieve score behalen. 

Daarna kun je het spel spelen en zie je hoeveel slagen het leggen van een bepaalde kaart 

tot gevolg zou hebben. Het programma is, wat mij betreft, een aanrader!) 



 

Als je troeft en dan ♣H speelt, dan mag je alle troeven los van elkaar maken en ga je 

‘slechts’ 3 down. Dat Loek hoopte op een tegenspeelfout en uiteindelijk 4 down ging, is hem 

niet kwalijk te nemen. Helaas was Martijn geen gewillige tegenstander. 

Spel 26 eindigen we in een lastig contract tegen Marten La Haye en zijn partner JohanPt 

(sorry, zijn achternaam is niet bij mij bekend). 

 

Een zwak sprongvolgbod met 7 slagen in de hand zou niet mijn keuze geweest zijn (ik zou 

3♠ geboden hebben). Na mijn 3♥ zou 3♠ alsnog een optie geweest zijn, waarna 3SA het 

eindcontract zou zijn geworden. Nu zit ik net als op 13 van de 15 tafels in 4♥ met de 

uitkomst van ♠H. De helft maakt het wel, de helft maakt het niet. Na ♠A genomen te hebben 

gooi je 2 schoppen weg op de hoge klaveren. De laatste klaveren wordt natuurlijk getroefd 

door oost. Deze speelt ♠V na, die je troeft. De situatie is nu: 



 

Omdat degene die ♦A heeft geen troef meer heeft, kun je nu 10 slagen maken als je ruiten 

speelt. Ik speelde harten (heeft dat ooit zin?) en dan kom je niet meer onder het verlies van 

2 ruitenslagen uit. 

De avond duurde uiteindelijk te lang. De laatste 5 spellen verloren we 31 impen. En zo 

eindigden we een ervaring rijker en een illusie armer op de 21ste plek met -9. Volgende keer 

beter. 


