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Terrible dummies 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 
Peter van der Voorden had de schrijfbeurt maar vroeg mij deze over te nemen. Nou heb ik 
een aantal weken geleden verzaakt (ik had schrijfbeurt maar was mij daar op dat moment 
niet van bewust), dus ik heb toegestemd. 
Vorige week is er veel geschreven en in die artikelen werd duidelijk gesteld dat “paren” een 
“bidders game” is. Nou, dat is niet aan dovemans-oren gericht. Ik was van plan de 
eerstvolgende 6322 met V10-zesde van harten (althans, niet kwetsbaar), te openen. 
 
Nou zijn er bij bridge geen garanties, dat weten we, en dat bleek gisteravond weer eens. 
Overigens kunnen dummies ook te mooi zijn: 

 
 
We trapten af tegen onze viertallenmaatjes 
Dick Maans en Willem-Jan van Rooijen. 
 
Ik open een zware 2♥, zwak met de hoge 
kleuren. Dit was niet een populaire keus. Paul 
ziet geen slem en als Willem-Jan start met ♦3 
krijg ik een te mooie dummy te zien. Slem is 
in de buurt. 
Ik neem met ♦A en speel ♥H. Ik moet immers 
hopen dat het spel slecht zit om te winnen 
van de slembieders. Een safety-play in troef 
kan dan zo maar winnend zijn (de volgende 
stap zou een harten naar de 9 zijn) 
Als ♥V onder de heer valt, weet ik dat ik niet 
ga winnen van de slem-bieders.  
Ik wikkel keurig af naar 12 slagen voor 36%.  
 
De 6♥-bieders waren verdeeld in 2 groepen. 
Eén groep paste in oost, waarna west 2SA 
opende en oost (in de helft van de gevallen) 
aanlegde in 6♥; de andere groep open met 1♣ 
of 1SA (Hans Kreuning natuurlijk). 

 
Op de volgende tafel treden we aan tegen Ronald Hagoort en Gert-Jan Dekkers. Spel 4 is 
fantastisch! 
 
  



Ook Ronald ziet paren als een bidders game 
en biedt zijn 5-6 zwart aan op mijns inziens 
minimale waarden. Paul biedt de manche en 
Gert-Jan gelooft hem niet. Ik geef hem gelijk, 
maar double dummy heeft hij dat niet. 
 
Ronald start ♠V en ik neem en incasseer een 
hoge klaver om de tweede schoppen in dummy 
te lozen. Ik speel nu troef en ik ben down.  
In mijn speelplan hoopte ik om de ruiten te 
kunnen gebruiken als vervangende troef. Dan 
moet ♦V wel vallen. Wat werkt wel? 
Ik moet in slag 3 nog een tweede klaver 
incasseren en dan overschakelen op een 
cross-ruff. ♦H zit me hier in de weg. Je moet 
over en weer troeven tot noord gedwongen is 
in te troeven en alleen nog harten over heeft 
en een slag aan ♥H moet gunnen. Om precies 
te zijn (na ♣AH): ♦A, ruiten getroefd met ♥5, 
schoppen getroefd, ruiten getroefd met ♥6, 
schoppen getroefd, ruiten getroefd met ♥B, 
klaver - ruiten weg op tafel! Noord heeft alleen 
nog ♥AV107 en moet troeven. 
Fantastisch toch? Troefkort = no problem! 
 
 
Tijd voor een terrible dummy. Tegen Ronald 
Lokers en Klaas de Bruin. Ik heb wel eens 
beroerdere 3♦-biedingen gehad. Ronald weet 
wel raad met Klaas’ doublet.  
 
Start ♣8 voor ♣10, ♣A na. Ik troef en hoop dat 
Klaas ♦9 of ♦V sec heeft, al weet ik wel beter. 
Toch ♦H na. Double dummy had dat ♥3 
moeten zijn. 
Als u tijd heeft moet u maar eens de double 
dummy varianten uitpluizen. Als u dacht bridge 
te begrijpen, dan weet u hierna beter. 
 
Ik zal u niet vermoeien. Ik ging 3 down voor 
een score van 27% (ik was niet de enige). 
Dummy was volledig nutteloos in mijn ogen 
(double dummy was harten nog iets waard).  
 
Typisch geval van bedrijfsrisico. Volgende keer 
bied ik weer 3♦. 
 
 

Na een paar rondjes worden we tegenover Agnes Wesseling en Letta de Greve gezet. 
  



Tijd voor weer eens een te mooie dummy. 
Paul’s 2♣ kan een zwakke opening met ruiten 
zijn. Ik vraag met 2SA en 3♣ geeft een 
minimale zwakke hand weer.  
Dan maar 3♦.... 
 
Daarmee missen we 6SA. Want alles zit op 
zijn plaats.  
 
Er is niemand die in SA de 12 slagen maakt. 
Kijkend naar het spelverloop, blijkt er 
schoppen te worden gestart en dan wordt het 
aas twee keer opgehouden. 
 
Als je in 3SA zit begrijp ik dat je veilig speelt, 
want je zit in een mooi contract en zult het 
veld verslaan als je het maakt. 
Als je in 1SA zit moet je misschien extra 
risico nemen om de anderen in 1SA te 
verslaan.  
Het blijft moeilijk om in te schatten wat je in 
paren nodig hebt voor een goede score.... 
 
 
 

Tegen vader en zoon van der Zwet komt het volgende spel langs. Ik begin het door te 
krijgen: 

 
John open 2♣, zwak met de hoge kleuren. 
Daar hebben we strakke afspraken over: 

• 2♥ is minors 

• 2♠ is een sterke opening met ♣ 

• 2SA is een sterke opening met ♦ 

• 3♣ is een normale opening met een  
            zeskaart 

• 3♦ idem in ruiten 

• doublet is algemene waarden 

• 2♦ is een gezond volgbod in ♦ (vanaf 
           5-kaart) 
Mijn hand voldoet aan de eisen van 3♦ maar 
daarvoor heb ik toch liever een iets betere 
kleur, zeker kwetsbaar. Gelukkig kan ik ook 
2♦ bieden. Dat is wat zwaar maar in paren - 
blijkt - wel zo veilig.  
 
Het is niet dummy die tegenvalt, wel het 4-0 
troefzitsel. Of eigenlijk valt het niet tegen als 
je slechts in 2♦ zit. Want dat kun je nog net 
maken en dan scoor je dus prima; 70% in dit 
geval. 

 
Op het volgende spel een tegenspel-test voor vader en zoon: 
  



Via een multi-biedverloop komen we in 4♠, 
zoals bijna het hele veld. Ik overwoog wel 
3SA (de jackpot) te bieden maar weet niets 
over Paul’s ruiten. 
 
Sander start ♥H, vragend om distributie. Als 
noord zijnde kun je twee dingen zien:  
(1) ik hoef geen introever want ik heb vrijwel 
zeker een vaste troefslag 
(2) ik wil ruiten door 
Tijd dus om te liegen over je holding in 
harten teneinde partner aan te moedigen om 
te switchen. Als hij dat doet en ruiten is de 
kleur, dan gaat 4♠ down. 
 
Gelukkig voor ons werd de boodschap niet 
gebracht of bleek deze niet over te komen. Ik 
gooide op de derde hartenronde een ruiten 
af. Noord kon troeven maar was verder 
machteloos.  
Dat leverde maar liefst 83% op, waar 3SA+1 
overigens goed zou zijn geweest voor 100%. 
 
 
 
In de op één na laatste ronde mochten we tegen Herman Dikkers en Willem Alink, de latere 
winnaars van de avond. Ook wij konden niet van hen winnen. Daar was spel 24 onder meer 
debet aan: 

 
Ik heb een zwak voor handen met een 7-4 
verdeling. Openen op 4-niveau heeft mij 
vaak goede resultaten opgeleverd. Het feit 
dat je dit doet met zwakkere en sterkere 
handen, maakt het lastig voor de 
tegenstanders om in te schatten of ze je 
kunnen oppakken of zelf iets moeten gaan 
bieden. 
Ik had bijna geen beroerdere dummy 
kunnen treffen. Teveel om het “iets” te 
laten zijn voor de tegenstanders, te weinig 
aansluiting om een kans te hebben in 4♠. 
 
Waaom had partner niet gewoon ♠Bxx 
♥Vxx ♦xxx ♣xxxx? Dan is de manche 50% 
terwijl als je 1♠ opent, partner gaat passen. 
 
Bij partner Paul kwam 4♠ niet door de 
keuring. “Je hebt geen preëmpt”. Nee, dat 
is waar. Ik ga strafregels schrijven. Ik geef 
ook een pen aan Henk Willemsens en 
Toine van Hoof, want ik bevond me in goed 

gezelschap �����. 
 
 
  



Over Henk Willemsens gesproken; we troffen hem met partner Remco Brüggeman in de 
laatste ronde. We wonnen de tafel van ze met 67% - 33%, maar dat weerhield hen er niet 
van deze Howell-competitie te winnen. Proficiat! 
 
De winst in deze laatste ronde haalden we vooral door de volgende volle top: 
 
Als ik gluur naar de resultaten op andere tafels 
zie ik dat veel spelers de hand openen met 1SA. 
Je verdeling en puntenrange maken dit wel een 
optie en ik had daarvoor kunnen kiezen, maar 
de concentratie van punten in twee kleuren 
deden mij besluiten om gewoon 1♣ te openen. 
Dat lijkt me met deze hand echt beter. 
Remco biedt 2♥, zwak. It’s a bidder’s game. 
 
Paul past, laat mijn heropeningsdoublet staan 
en start de ruiten van bovenaf. Remco treft een 
‘terrible dummy’ maar moet het er mee doen. Hij 
troeft de tweede ruiten en speelt een klaver op. 
Paul gooit een schoppen af. Ik neem twee 
klaveren mee en speel mijn laagste klaver na: ik 
verwacht dat ik een ruiten kan troeven met ♥B 
en wellicht daarmee een extra troefslag kan 
ontwikkelen. Remco’s harten waren echter 
redelijk verzorgd. Hij troeft ♥B over en speelt ♥A, 
harten na.  
Paul bereikt mij in schoppen en ik kan hem nog 
een klaver-introever geven. Ook de andere 
schoppen maak ik nog. Remco maakt alleen vijf 
troefslagen, 3 down en 800. 
 
3SA was een populair contract, maar voor veel leider’s toch een te grote uitdaging, want er 
loopt vrijwel niets. Uiteindelijk kun je de 9e slag verdienen door noord in te gooien met ruiten 
om van de schoppen af te spelen. Dan moet je het spel wel goed lezen.  
 
Ook hier is de double dummy analyzer weer superleuk. 
 


