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Partner is weer in het land, dat betekent bridgen op dinsdagavond. Het euvel dat we meestal 

hebben is dat we goed beginnen en dat er dan na een spelletje 

of 15 de klad in komt. Vandaar dat we afgelopen week enkele 

tactische besprekingen gehad hebben, waarin we besloten 

hebben om  niet te goed te beginnen en dan later op de avond 

langzaam naar boven te klimmen. 

Op het allereerst spel begonnen we met 100%, maar twee 

spellen later herstelden we ons snel door slechts 13% te 

scoren. Het gaat om spel 3 en dat is best een lastig spel. Het 

bieden ging tik-tak-tor naar 3SA, waartegen mijn partner, 

Peter Spanjaart, een simpele start had: ♦B. De leider heeft 9 

vaste slagen en via een snit op ♠H waren er 10 slagen. Op de 

diarree aan klaveren moeten er echter kaarten weggegooid 

gaan worden. West moet ♠Hx, ♥Ax vasthouden en de ruiten 

weggooien. Oost moet ♠109 vasthouden, én de harten, én de 

ruiten vasthouden. Dat is teveel van het goede. Bij goed afspel 

zijn er 11 slagen. Bij ons gooide oost de ruiten af, waarna west 

♠H sec moest zetten, met inderdaad 11 slagen als resultaat. 

Met ♦B-start zijn er altijd 11 slagen. Je neemt de ♦B met het aas. En speelt al je klaveren af. Wat 

gebeurt er op de laatste klaveren: 

Als oost een schoppen afgooit, steekt de 

leider over met ruiten en speelt ♠B 

voor. 10 en 9 gaan vallen, dus de 8 

wordt hoog. 

Als oost een harten weggooit, gooi je in 

zuid ook een harten weg. Maar nu moet 

West. Schoppen weg kan niet, want dan 

heb je weer 3 schoppen slagen. Ruiten 

weg ook niet. ♥9 ook niet, want dan 

speel je harten na, is de hartendreiging 

verdwenen en gooi je west later in met 

ruiten. Hartenaas dan? Ook niet. Nu kun je gewoon harten naspelen voor oost, waarna west weer in 

dwang komt. Een prachtig spel! 

  



 

Op spel 9 kende ik eerst jeugdige overmoed om af te sluiten 

met volwassen voorzichtigheid. 2♣ belooft of een 5+ ruiten of 

minimaal een 4/4 in (zoals Jan ten Cate zou zeggen) de 

Majeuren. Peter kan op 2♥ dubbelen als een soort “pass of 

correct”, maar besloot tot 3♦. West durfde 3♥ wel aan en 

Peter dubbelde die voor straf. Kan ik me iets bij voorstellen 

met ♥AHV7. Ik heb maximaal 1 verdedigende slag en koos 

eieren voor mijn geld. 4♦ werd na de redelijk logische 

hartenstart net niet gehaald, maar dat deerde niet… In de 

loop van de woensdag door A.S. te C. er op gewezen dat het 

biedverloop niet bij elkaar past. Het dubbelen en het 

weglopen klopt niet bij elkaar. Of je speelt 2K zo zwak dat er 

niet gedubbeld moet worden of je speelt 2K sterker en dan 

had je dat niet moeten bieden. Mijn antwoord: “Never argue 

with success”, kon niet op sympathie rekenen ���� 

 

 

 

 Op spel 10 is menigeen in 1SA al 1 down gegaan. Wij slaagden erin om 3 SA te laten maken. Dat was 

een dure. Terecht.  

Met al 4 slagen op zak was zuid aan slag en ‘vergat’ ♣H mee 

te nemen. Toen bleek oost de rest van de slagen te hebben. 

Onze beloning een schamele 6,67%. 

1SA zal in viertallen nooit down gaan. Gretige mensen krijgen 

in paren wel eens het lid op de neus. Ik kan met de hand op 

mijn hart zeggen, dat ik nog nooit een lid op mijn neus gehad 

heb! 

Maar goed, zij die in 1SA 1 down gegaan zijn, hebben beter 

gespeeld dan zij die 3SA hebben laten maken…  

  



Spel 18 was een slem waar niemand aan geroken heeft. Nou ja niemand…wij wel. Sterker nog we 

hebben ‘m zelfs geboden. Een potdicht contract, mits voldaan 

wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. De schoppen moeten 3-3 zitten 

2. Hartenboer moet goed zitten 

3. Je moet goed en accuraat kunnen kaarten 

Helaas voldeden wij niet aan alle voorwaarden, waarna 2 down 

het gevolg was. Wij kregen zelfs een klaverenstart. Als je die 

door laat lopen, dan heb je zelfs de snit op ♥B niet meer 

nodig….maar ja, niemand gaat in slem graag in de eerste slag al 

down, dus nam ik het aas. Ik dacht het bij een 3-2 zitsel dan nog 

te kunnen maken. Was niet zo (alleen als je op ♠VB snijdt, maar 

dat is wel erg met open kaarten). Met het actuele 4-1 zitsel was 

ik 2 down.  Als ik een kleine klaveren leg en 3 keer schoppen 

speel en de troeven  haal, dan is het contract. Stom. In een 

puzzel doe je het goed, maar aan de tafel met de tikkende 

tijdbom van Marieke in je nek, was het voor mij te lastig. Iets te 

lastig? Nee, veel te lastig! 

Maar goed 6♦ is geen contract waar je in wilt zitten. Wie heeft hier verkeerd geboden? Moet west 

na 3♦ 3SA bieden? Of moet oost na 1SA 3SA bieden? Dat laatste is denk ik het beste, maar wat nu als 

de rode kleuren bij oost omgedraaid zitten. Dan bied je wel je kleur op 3-niveau (3♥ dus in dat 

geval). En ook dan wil je niet in 6 zitten. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zet het svp bij het 

commentaar op de site of mail mij: rdekater@hotmail.com. 

Spel 21 was qua afspel vrij simpel. Claim. Qua bieden kon Peter na mijn 6♣ 12 slagen tellen: 6 

schoppen + 3 harten+ 1 ruiten en 2 klaveren. Als ik een 3-krt klaveren heb dan is dat de dertiende 

slag en anders kan ik ook hartenboer nog hebben of (zoals in dit 

geval) ♥8 hoog worden. 

Het verbaasde mij dat er slechts 2 keer 7SA geboden is. 7♠ staat 

nog 6 keer op de lijst, en de overige 8 paren zijn slechts in klein 

slem terecht gekomen. De prijs voor de meest optimistische 

speler van gisteren gaat naar Piet Dekker, die met de 

noordhand op 7♠ een doublet los liet… 

  



Dan het laatste spel. Lest best. Allereerst het biedverloop. Met de zuidhand wil je graag in 4♠ zitten 

als noord een 5-krt ♠ heeft, maar hoe kom je er achter? Ik heb geen idee wat onze tegenstanders 

afgesproken hebben, maar bij ons zou zuid na dit 

biedverloop een 4-krt ♠ hebben. Bij ons is de oplossing dat je 

op 1SA 3♥ kunt bieden. Dat belooft een 3-1-5-4 of 3-1-4-5 

(bij 3♠ zijn de hoge kleuren omgedraaid; je biedt je 

singleton). Maar wat doe je met een 3-2 hoog? Dan wil je 

ook graag in een 5-3 fit hoog kunnen komen. Hoe doe je 

dat? Iets om te bespreken….niet met mij, met je partner! 

Dan het spelen. Leo Stehmann (geweldige naam voor een 

bridger, trouwens!) speelde het geweldig af, vrijwel iedereen 

ging down. Double dummy is het met schoppenstart 

contract en zelfs +1 met elke andere start. 

Ik startte met ruiten voor mijn maat, die ruiten naspeelde. 

Dat kan niet goed zijn, hij moet me wel helpen en iets anders 

naspelen, maar goed, ik nam ♦A. Duiken is denk ik handiger, 

want nu ben ik al ingegooid. Mijn enige hoop was dat Leo op 

14 punten 1SA geopend had en dat ♠B bij mijn partner zat. Ik 

speelde ♠V na. Leo vervolgde met een kleine klaveren voor 

de boer. Hij nam ♣A mee (double dummy kun je nu geen +1 

meer halen) en sneed de harten. Ik kon er nog veilig uit met schoppen voor de boer van de leider. Hij 

nam ♥A mee en op ♥B 

hadden we de volgende 

situatie bereikt: 

Oost gooit een schoppen weg 

en zuid een klaveren. Noord 

speelt schoppen na en nu 

mag oost kiezen of hij ♣H sec 

zet of de ruiten weggooit. 

Uiteraard koos ik voor het 

eerste, waarna ik vakkundig 

ingegooid werd met de 

klaveren en van de ruiten af 

mocht komen die Leo sneed.  

 

 

Kijk, als je het laatste spel zo speelt, dan verdien je het om eerste te worden. 

Van harte, Pim Vaders en Leo Stehmann! 

 

 

 


