
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘In too deep …..” 

Dinsdag 22 december 2020, Kerstdrive om de Jan Meijer Trofee 

door Ton Mook 

Het is niet het beste moment, zo vlak voor Kerstmis, om het woord vloek te gebruiken. Het is niet 

voor de eerste keer dat een schrijver voor Star Magazine een zware avond beleeft. We zaten heel 

diep in de min: rock-bottom laatste. Een bridger moet over vele kwaliteiten beschikken van systeem 

vastheid tot afspeeltechniek en van juiste timing tot incasseringsvermogen. En vooral dat laatste 

moet ik veel beter onder de knie krijgen. Incasseren in de vorm van zaken snel van je af kunnen 

zetten en kunnen parkeren. Bijvoorbeeld als je partner of jijzelf een keer de mist ingaat of als de 

tegenpartij torenhoog biedt en ‘alles precies goed zit’. Dat lukte gisteren niet. Het begon op spel1 en 

eindigde in extremis op spel 27. 

Maar voordat ik met de spellen begin eerst het gebruikelijke uitstapje naar de muziek, al zat er voor 

Marinus en mij dinsdag geen muziek in. Het begon op het eerste spel en dan is het bruggetjes naar 

mijn favoriete band en eerste Bijbelboek snel gemaakt: Genesis. Omdat het Kerst is en omdat men 

in deze Coronatijd waarschijnlijk de gezellige kerstsfeer noodgedwongen mist, niet één maar 3 

linkjes. Allereerst terugkijkend naar dinsdagavond waar we er te diep inzaten en ‘diep’ eindigden: ‘In 

too deep’ 

Genesis - In Too Deep (Official Music Video) - YouTube 

Als tweede iets waar iedereen in deze tijd op een of andere manier mee te maken heeft: ‘Separate 

lives’ 

Phil Collins - Separate Lives (Official Music Video) - YouTube 

Als laatste om toch vol te houden totdat alles weer normaal is: ‘Hold on my heart’  

Genesis - Hold On My Heart (Official Music Video) - 

YouTube 

Spel1 begon alles mee en wat is er mooier dan in 

de strijd om de Jan Meijer Trofee te beginnen 

tegen Jan Meijer en Louk Herber 

Het spel zette gelijk de toon voor de avond. Ik vind 

mijn hand geen muiderberg opening gezien de 3krt 

in de andere hoge kleur. Vervolgens verwacht ik 

een 8+krt  met minder kracht dan deze westhand. 

Mijn voorkeur heeft het bieden van 1 . Achteraf 

‘baal’ ik natuurlijk dat ik geen muiderberg geopend 

heb ��� 

Trouwens, er wordt 8x een muiderberg geopend, 

maar dan in Noord !  



 

Een spel waar beide partijen zich flink met het 

bieden kunnen bemoeien. 6 paren eindigen zelfs 

in 6 . Mijn 2  is inviterend met  of elke 

opening en vraagt naar de kracht van het 

volgbod. 2  herbieden is dan weinig extra’s, 2  

belooft een gezond volgbod. 4 herbieden kan 

feitelijk niet met deze hand omdat ik niet per 

definitie  aansluiting beloof. Ik zijn kan ook kort 

in zijn met een mooie opening én een mooie 

hartenkleur. 

5  is redelijk dicht zolang je direct A neemt en 

op A een harten loost. Marinus duikt echter A, 

krijgt een introever en is 1 down. Hier hadden 

Sahar en Hans het goede spoor al te pakken 

door 5  wel te maken. 

 

Het parkeren van onze fouten in het bieden en 

afspel gaat nu echt een probleem worden. 

Tegen Rob Pronk en Gerard Elsendoorn. 

Op dit spel doe ik weer een duit in het 

foutenzakje met een bedankje van Rob als 

resultaat. Het is trouwens als schrijver wel handig 

dat je ook kunt zien wat alle andere paren op dit 

spel gedaan hebben. Zo verloopt het bieden 

identiek aan dat bij Machteld en Henk met als 

enige verschil dat Machteld 4  biedt en Marinus 

past. 

Sommige andere westspelers bieden weer gelijk 

4  na 2  bij partner gehoord te hebben. 

Afijn 3 X moet 1 down, maar omdat ik Marinus 

taxeer op HBx en H(V)x, zet ik in slag10, 

terwijl wij al 4 slagen hebben, als Rob een kleine 

 speelt gelijk V. ��� 

Misschien wel mede daardoor maakt Marinus op 

spel5 3SA niet, terwijl ik al 9 slagen kon tellen. 

Dat helpt bij mij weer niet. 

 

 



De eerste DBL belooft een 3krt  en mijn pas op 3

 geeft aan dat ik echt niet meer heb dan de 1  

die ik eerder produceerde. 

Het tegenspel was genadeloos - dat moet voor 

Kerst eigenlijk niet mogen – met hartenstart, kleine 

harten getroefd, A en een klaver getroefd. De 

rookwolken trokken op bij 5 down. 

Ik was niet de enige maar wel in goed gezelschap. 

Na deze twee desastreuze ronden chatte ik naar 

Marinus: ‘gelukkig hebben we nog 7 ronden om op 

te halen’.  Ja, ja, dat mocht ik willen. 

 

Hadden we na 6 spellen in totaal (!) ongeveer 106% 

gescoord, voor de volgende 3 spellen scoorden we 

bijna 120%. Het gaat de goede kant op. 

 

 

 

 

Tegen Machteld Giesbers en Henk Willemsens 

hebben we die 120% na 2 spellen al te pakken! 

Als afsluiting spel 12 

2SA is 4+krt  en 12+ pnt en vraagt een nadere 

omschrijving door de openaar. 4  is een 

minimum en niets extra’s te melden. Ik vind mijn 

hand te mooi om simpel te passen en als ik 2 

azen hoor, bied ik 6 . 

Henk start ♥H en switcht naar 5. Marinus speelt 

laag en neemt 10 met A. Op de eerste 

troefronde renonceert Henk met 5. Een 

aansignaal in ruiten. 

Toen zag ik maar één maakkans namelijk snijden 

op V over Henk. Marinus taxeert V echter bij 

Machteld (hoe ga je het dan nog maken?) en gaat 

1 down. 

Je hebt zo van die avonden …….. 



Speltechnisch commentaar van de redactie: Na deze start en switch kun je het bet vest een dummy 

reversal uitvoeren: slag 3: ♥ getroefd met ♠A, ♠9 naar de ♠B, ♥ getroefd met ♠H, ♠7 naar ♠10, 

laatstse harten getroefd met ♠V, en dan de schoppenoptocht in west. Als je het ruitensignaal van 

noord gelooft komt deze in een show-up squeeze. Een dummy reversal gevolgd door een dwang, 

een kerstdrive waardig! 

Tegen Peter van Doorn en Karel Be… 

Ik verkoop mijn hand eerst via een ruitentransfer 

om (ongeacht het antwoord van Marinus, in dit 

geval heeft hij ruitenaansluiting) mijn hoge kleur te 

bieden. Marinus gaat azenvragen met 4  om dan 

af te zwaaien in 5 . Maar 5   spelen als er ook 

3SA gemaakt kan worden is in een parenwedstrijd 

een garantie voor een slechte score. Vandaar 

daar ik 6  bied om toch nog een top weg te 

slepen. Maar vanavond dus niet 

 

 

Ging er dan niets goed?  

Jawel hoor. Op spel19 maakt Marinus als enige 

10 slagen in een schoppencontract ondanks de 

start van A en een ingetroefde harten. De 

nagespeelde ruiten neemt hij met A om naar H 

over te steken voor de snit op H. Vervolgens 

slaat hij ook VB naar beneden voor contract. 

 

 

 



En dan de klap op de vuurpijl. 

Kijk naar het biedverloop. Zuid opent en je partner 

legt DBL neer. Vervolgens legt noord 2SA neer met 

als uitleg ‘invite in ‘. Dat kan helemaal niet, toch? 

Wie probeert de boel nu te flessen? Ik ga er dus 

maar vanuit dat Marinus een opening heeft en dat 

Marten de boel extra onder druk wil zetten. Ik DBL 

om Marinus te laten weten dat ik 8+pnt heb. 

Om uiteindelijk 6  te dubbelen met voor ons het 

bekende resultaat. Ja, ja.  

 

Als rock-bottom laatste toch nog een prijsje verdiend ���� en zelf maar een goed glas whisky 

genomen zonder te diep in het glaasje te kijken. Sahar en Hans als nieuwe houders van de Jan 

Meijer Trofee natuurlijk van harte gefeliciteerd. Iedereen fijne dagen gewenst en hopelijk volgend 

jaar weer aan tafel en niet op de step. 


