
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE VIRTUELE CLUB……    

‘Wat doet Kater Koos op dinsdagavond….’ 

Dinsdag 21 juli 2020, Zomerdrive 4/8 

door (Robin de) Kater Koos 

 

Het is tijd om een paar brokjes tot me te nemen. Ik heb honger. Ik ga zo aan mijn dagelijkse 

20 uur slaap beginnen, maar er is iets aan de hand. Mijn baasje, Gerard Elsendoorn, doet 

anders dan anders. Hij is drukker dan op andere dagen. Ik ken mijn baasje al jaren en weet 

precies wat er aan de hand is. Het baasje gaat vanavond bridgen. Vroeger ging hij altijd weg 

als hij zo druk deed, maar de laatste tijd blijft hij thuis en zet hij de computer aan. Klokslag 

kwart voor acht (welke klok slaat om kwart voor acht?) spring ik op zijn schoot om te kijken 

of hij er vanavond iets van gaat bakken. Soms, als het baasje een sigaretje wil roken, dan 

mag ik zelfs even meespelen. Vorige week nog (14 juli). Na het volgende spel moest het 

baasje zo hard lachen, dat ik de rest van de avond 

alles gespeeld heb: 

 

Na een jeugdige c.q. bezopen 1♠-opening van oost 

weten Rob Pronk en het baasje 4♥ te bereiken. 

West vermoedde wel dat er iets aan de hand was, 

maar zag dit contract sowieso down, waarna oost 

dacht dat 4♠x beter was dan 4♥x. Dat had oost 

verkeerd gezien en nadat het baasje dit contract 

van een lintje had voorzien, konden NZ 10 impen op 

hun conto bijschrijven.  

Ik wil hier even benadrukken dat die Kater op oost 

geen familie van me is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan deze week: ook toen was spel 4 een geinig spel. 

 

 

 



Nadat de tegenstanders in 6♥ beland zijn, zie ik dat 

de muis van het baasje richting het doublet gaan. Ik 

spring snel op het toetsenbord om dit te voorkomen, 

maar het leed is al geschied. Doublet is ingedrukt en 

Dirk Jan Vonk is gewaarschuwd. Hij loopt naar het 

enige maakbare slem: 6SA. 

Na de uitkomst van een ♣V (genomen met het aas), 

speel je als leider eerst een kleine harten naar de 

tafel. Nu zuid renonceert heb je maar één kans: ♠A 

moet goed zitten. Je speelt dus meteen een kleine 

schoppen van tafel en je kunt claimen.  

Aan tafel begon Dirk Jan met het spelen van de ruiten 

en toen was er op het eind geen entree meer om én 

een schoppen naar de heer te spelen én de heer 

daarna nog op te rapen.  

Het doublet werd dus niet afgestraft en dat scheelde 

23 impen in de kering. 

 

 

 

Spel 11 was een grappig leerzaam spel. Je zit als OW 

in 3SA en na een schoppenstart voor je A, H of V, ga 

je met klaveren van slag. Zuid is aan slag en speelt 

♥A, waarop een aansignaal bij je partner verschijnt. 

Wat speel je dan na? De boer of een kleintje? En stel 

je speelt een kleintje voor de ♥7 van partner, wat 

speelt die dan na? Eigenlijk is dat antwoord simpel: je 

hebt 1 klaverenslag, en je kunt 3 hartenslagen 

oprapen. Als partner nog aan slag komt met een kleur, 

dan is het contract toch al down. Mocht hij niet aan 

slag komen, dan is je enige kans op down dat partner 

de ♥B heeft. Harten na is dus opgelegd. Maar liefst 5 

keer is dit fout gegaan, zo ook tegen het baasje dus 

die schreef weer 7 impen bij…. 

 

Over geluk heeft het baasje niet te klagen. Ik dacht dat 

wij katten de enigen waren met negen levens… 

 

 

 

Na al deze goede spellen gaat ik er eens extra lekker voor zitten. De scores zijn goed en de 

sfeer is prettig achter de computer. Er hebben nog weinig krachtkreten geklonken en het 

baasje krabt met zijn kleine vingertjes onder mijn kinnetje. 



Als het baasje maar niet te relaxed wordt…. Het volgende spel spelen we tegen die kater die 

geen familie is.  

 

Nadat Rob een slag tekort gekomen is ontstaat het 

volgende gesprek: 

RobPro> 3 ruiten zijn ruiten blijkbaar? 

GerardEl> 3 ruiten is toch zwak? 

GerardEl> Je hebt gelijk Rob, mijn schuld 

RobPro> ik maak ff een screenshot 

GerardEl> Wacht even, kater Koos zoekt het 

boetekleed 

Leuk zo’n baasje, hij ligt te pitten, krijg ik de 

schuld… 

 

 

 

 

Nadat het biedverloop bijna uitgestorven was op 

2♥, laten Rob en het baasje zich opdrijven tot de 

manche. West komt uit met ♠H en hoe moet de 

verdediging gaan? Na de schoppenslag moet er 

ruiten geswitched worden waarna west een 

introever kan krijgen en uiteindelijk ♣H nog 

verloren gaat. 

Hoe kun je partner laten weten dat er ruiten 

teruggespeeld moet worden? Je kunt de ♠B 

gooien. Als noord de slag niet kan nemen, is het 

oost wel duidelijk dat west ook ♠A heeft en dat ♠B 

dus een ruitensignaal is. Maar het kan beter. 

Waarom ingewikkeld doen? Neem gewoon ♠H 

over met het aas en speel zelf ruiten na! 

Twee keer is 4♥ gespeeld en 2 keer is het oost-

west niet gelukt dit down te spelen. 

 

 

 

 

 



 

Nadat op het vorige spel het baasje de spanning 

iets te veel is geworden, mag ik eindelijk een 

spelletje spelen. 

Na een biedverloop wat zo ongeveer aan alle 

tafels gekopieerd is, heb ik de keuze tussen het 

bieden van 5♥ en doublet. Als één van de 

weinigen (blijkt achteraf) kies ik voor een doublet. 

Ik tel te veel verliezers om 5♥ te kunnen maken. 

En mocht partner een renonce klaveren hebben, 

dan kan die altijd zelf nog 5♥ bieden. 

Zaak is natuurlijk wel dat je doublet in een normaal 

tempo komt, anders zou je zo maar eens bezoek 

kunnen krijgen van Marieke Lejeune. Altijd leuk, 

maar niet als je er zelf niet om gevraagd hebt.  

Partner heeft geen renonce en zo eindigt het in 

5♣x wat 1 down gaat en 5 impen oplevert. 

 

 

 

 

Na 16 spellen is de score +28 en is het tijd voor mijn schoonheidsslaapje geworden. De 

schoot van het baasje is niet al te groot, dus echt comfortabel ligt het niet. Ik geef het baasje 

een koppie en ga mijn mandje in. Volgende week dinsdag zien we elkaar weer. 

 


