
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

 

8 juni 2021, vierde avond interne viertallen II 

 

Jong geleerd, niet gedaan.. 

 

Door Bart Schweitzer 

 

Onder het motto “leer van de fouten van anderen, je leeft niet lang genoeg om ze allemaal 

zelf te maken” een kleine selectie van de missers van DirkJan Vonk en mijzelf. Want ach, 

wat was het weer een wisselvallige avond dinsdag. Ooit heb ik bridgen geleerd van mijn 

moeder, net als mijn broers en zus, om als vierde man te kunnen fungeren bij de regelmatige 

bridgesessies thuis. Dat heeft helaas niet geleid tot een diep inzicht van het spel. Er werd, 

denk ik nu, niet bepaald op hoog niveau gespeeld, van een systeem was nauwelijks sprake, 

maar het was erg gezellig.  

Mijn moeder speelde nog toen ze 90 plus in een verzorgingsflat in Breda woonde. Op een 

middag kwam ik daar binnenvallen toen ze met een paar medebewoners aan het spelen 

was. Er stond sherry op tafel en hapjes en de conversatie ging tijdens het spelen gewoon 

door. Er werd drie sans gespeeld door haar partner en halverwege schonk mijn moeder nog 

eens bij. Een van de tegenstanders vroeg even later: wat spelen we ook alweer? Tot mijn 

lichte verbijstering wierp mijn moeder een blik op de kaarten en sprak: we spelen toch 4 

schoppen?  Braaf speelde iedereen 4 schoppen. Nodeloos om te zeggen dat 3 sans 

kansloos was en 4 schoppen met een overslag gemaakt werd. Ik heb haar nooit gevraagd of 

haar geheugen haar echt even in de steek gelaten had. 

Haar favoriete bridgeles: kom altijd uit in de 

kleur die je partner geboden heeft. Maar ik 

loop op de zaken vooruit. De eerste ramp 

hadden we op spel 4: 

Mijn 2  belooft interesse in een  manche en 

DirkJan Vonk start dan ook met . Ik speel  

10 na, de Aas, maar omdat ik geen  bijbood 

gelooft DirkJan dat ik maar 2  heb. Geen  

heer na, plus twee in plaats van min drie.  

Dat was natuurlijk fijn voor Agnes Wesseling 

en Letta de Greve. 

 

 

 

 

 

  



We krabbelen langzaam op en mede dankzij het laatste spel eindigen we in de plus: spel 10 

 

Agnes start . Ik heb een kans als  H 

goed zit. Omdat ik, als de H wordt 

opgehouden 3 keer in W moet zijn zet ik  

V. Die houdt, en als dan ook de  H goed 

zit is het contract binnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede ronde spelen we tegen Janine 

van Ipenburg en Piet Dekker. Twee 

rampspellen zorgen voor een flinke 

nederlaag. Spel 17: 

 

DirkJan start met  10 en ik bedenk niet dat 

dat een singleton kan zijn. Ik raap 2  slagen 

op, maar verzuim om met  te vervolgen, 

speel (zinloos)   en Piet is binnen. En het 

kan erger,  

 

 

  



Als ik, denkend aan mijn moeders raad, 

gewoon met  start, is het contract 

kansloos.  

Maar nee, ik denk dat DirkJan wel waarden 

in  moet hebben en in de hoop op een 

introever start ik  H. Jeanine neemt het 

Aas, en speelt nog eens .  

DirkJan incasseert H en met  door gaat 

het contract alsnog down, maar hij probeert 

me nu een introever te geven met . 

Jeanine is op haar post, troeft hoog in met  

 H en snijdt mijn V eruit. Kassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste 10 spelen we tegen JanWillem van Oppen en Aris Verburgh. De eerste spelletjes 

gaat het wat op en neer. Bij spel 25 verslikken de tegenstanders zich: 

  



 

Niet kwetsbaar bieden we nog 5  .  

Na het doublet heeft Aris een moeilijke keuze. 

Hij biedt 6  en dat is het niet.  

Die winst geven we op spel 29 weer met 

rente terug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zitten gewoon te hoog. Levert 4  

nog een impje op, dit kost gelijk 7. Ook 

deze 10 spellen leveren we in, 

uiteindelijk 6 impen. Het leuke van 

viertallen is dat je ook nog een 

nevenpaar hebt. En vooral dankzij John 

en Sander van der Zwet winnen we zo 

nog twee van de drie zittingen. 

 

 

 


