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De hele Stepbridge periode heb ik me niet om stukjes schrijven druk gemaakt. Afgelopen 
dinsdag heb ik me laten verleiden om het toch weer een keer te doen. Met alleen nog maar 
dikke plussen in de Butler moet een stukje schrijven over onze acties aan de bridgetafel een 
makkie zijn. Natuurlijk hebben we uitgerekend dan 2 flinke glijers en eindigen we met een 
kleine min. 
 

 

 
Tegen Ferdinand Verwijs en Peter 
Hendriks.  
 
Een bridgewijsheid is om niet te dubbelen 
met een renonce. Ik heb dan ook lang 
nagedacht of ik dat wel moest doen.  
 
Ik kies dan toch maar voor DBL en niet 
geheel onverwacht past iedereen daarna.  
 
Het contract hobbelt 3 down, maar omdat 
het mogelijk een kwetsbare 3SA voor ons 
is levert dit spel niet veel op (+3). 
 
We laten deze tafel achter ons en staan 
nog steeds op ongeveer 0. 
 

 
 



 

 
Tegen Ton Mook en gastspeler MarinS. 
 
Het is altijd moeilijk in te schatten of de 

klavers echt zij bij een 1  bod. Ik kon op 
dit spel toch echt niet op een 3 kaartje 
hoge kleur gaan bieden.  
 

Dan moet 5  maar zitten. West kan niet 
overzien of hij moet redden en JW heeft 
geen enkele moeite om dit contract binnen 
te halen. 
 

 

 

 
 
Tegen de latere winnaars van de avond: 
Willem-Jan van Rooijen en Dick Maans. 
 
Met een ruiten start zou dit down moeten 

gaan. Ik kreeg harten uit, via V voor A. 
Stel er komt nu ruiten, die moet je duiken. 

Dan 6 voor V. AH meenemen en A 
en een kleine klaveren. Hoe moeilijk kan 
het zijn.  
 

In de praktijk komt er 2 na in slag 2 en 

dan is V ontwikkeld als slag en heb je 9 
slagen. 
 

 



 

 
Tegen Rik Doodkorte en Jos Uijterwaal. 
 
Dit is een interessante.  
 

De dubbel van zuid lijkt op straf. 3  is wel 
spannend maar het zal wel gehaald 
worden.  
 
Noord loopt er dan ook terecht uit en krijgt 
dan natuurlijk ook een DBL te horen. 
 
Het eindigt met 2 down, 5 imps winst voor 
ons. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Op dit spel lopen we behoorlijk averij op.  
 

JW krijgt A uit en direct B na. Hij pakt V 
en moet dan beslissen welke rode kleur hij 
eerst moet aanvallen.  
 
Gezien het bieden leek het erop dat noord 

ABx van harten had. Kleine harten naar 10 
en 1 down was het resultaat.  
 

 
 



 

Tegen vader en zoon van der Zwet had ik 
mijn glijer van de dag op dit spel.  
 

Na V start, lijkt het plan: getroefd, harten 

naar B. Klaveren getroefd, troef naar de 

hand, klaveren getroefd en op A de 
laatste klaveren weg. Een kleine harten 
introeven, troef trekken en je hebt altijd een 
entree naar de dummy.  
 
Ik had de kans om het down te spelen. Na 

de introever in slag 1 volgt 2 keer troef, B 

en ruiten voor A. Ik denk dat de klaveren 
3-3 zitten en dan krijg ik altijd een introever 
als ik de leider in de dummy dwing in te 
troeven, en speel dus ♣A na.  
 
Helaas zitten de klaveren 4-2 en was dit  
spel 25 impen in de kering. Schoppen terug 
was winnend geweest. 
 

 
Best wel veel kleine plusjes gehaald en 2 dure scores resulteren dan in -6 aan het einde van 
de avond. Volgende week de kerstdrive in toch wel een heel andere setting dan we gewend 
zijn. 


