
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
14 september 2021, Howell 2, B-groep 
 
Weinig succesvolle rentree 
 
Door Felix Ophorst 
 
Natuurlijk, het was fijn om na al die tijd elkaar weer aan de bridgetafel te ontmoeten. 
Maar voor ons verliep de avond toch teleurstellend. Jan Willem heeft helemaal niet 
gespeeld in de coronaperiode en ik op Step en in Ermelo. Het was kortom wel weer 
even wennen, aan elkaar en aan het niveau op Star. Over het niveau op Step zullen 
we het maar niet hebben, ‘Casino Royale’ komt er het dichtst in de buurt :>) En als u 
bedenkt dat ik in Ermelo de sterkte speler van de club ben kunt u het niveau daar zelf 
wel invullen. 
We deden niet eens zoveel fout, maar we kregen weinig of niets en als het misging 
kostte het meteen de jackpot. Twee spellen ter illustratie, beide tegen Martijn 
Zijlmans en Remco Schobben (wij NZ). 
 
Spel 2 
O/NZ 
   
 

 H8764   

   V2   

   VB2   

 
 A43 

 

 V532    9 

 HBT984    73 

 985    763 

 - 
 

 VBT9863 

   ABT   

   A65   

   AHT4   

   H75   

 

W N O Z 
- - 3♣ dbl 
pas 4♠ pas 5♣*  * bedoeld als controle, verstaan als exclusion RKC 
pas 5♥** pas 6♠  ** bedoeld als 1kc buiten ♣, verstaan als controle 
a.p. 
 
Ondanks of dankzij de biedverwarring zaten we in een moeizaam slem: je mist een 
klaverslag en een hartenslag, en je kunt maar 1 loser kwijt op de ruiten, dus je moet 
♠V vinden…. 
Start ♣V, klein, getroefd. Dat was op zich niet erg, nu kan de hartenloser weg op de 
ruiten en hangt het alleen nog op ♠V. Na rijp beraad speelde west harten terug voor 
de vrouw die hield. Schiet ik niets mee op, nog steeds gaat het om ♠V. Kleine 
schoppen naar de aas (iedereen bekent), ♠B, à tempo gedoken. Ja ik weet ook wel 
dat oost 7 klaveren heeft en dus minder ruimte voor ♠V tweede. Maar aan de andere 



kant moet west dan 4x schoppen vrouw hebben gehad, harten heer en een renonce 
klaveren en niet hebben gedubbeld…. Te moeilijk voor mij. Ik legde ♠H en was 1 
down voor 8%: er bleek 2x 6SA te zijn gemaakt, 3x 4♠ +2, en 2x 6♠ -1. 
 
Het volgende spel was helemaal een drama. 
 
Spel 4 
W/allen 
   
 

 V9   

   9632   

   HBT92   

 
 BT 

 

 7    A52 

 AVBT    4 

 87    AV543 

 H96532 
 

 AV87 

   HBT8643   

   H875   

   6   

   4   

 

W N O Z 
1♣ 1♦ 2♦* 2♠  * uitgelegd als ‘doe je meest natuurlijke bod’  
3♣ pas 3SA pas 
5♣ pas 6♣ dbl 
a.p. 
 
Toegegeven 1♦ was licht, zeker kwetsbaar. Maar ik kan maar 1x piepen. 2♦ toonde 
natuurlijk sowieso manche interesse. Na 2♠ bood Martijn nog 3♣, ook nogal stevig, 
maar t.o. een prd die forceert nog wel te rechtvaardigen denk ik. Zijn 5♣ na de 3SA 
verklaarde hij achteraf als het zwakste bod dat hij kon doen en Remco bevestigde 
dat (maar verhoogde toch naar 6 :<) 
Het doublet is ook nogal dubieus maar maakte niets uit, want Martijn haalde zelfs 
een overslag. ♠V uit voor de aas, 2x troef, harten snit, ruiten snit, 2x harten getroefd. 
Kassa, alle dertien. Zoals gezegd was 6♣ +1 ook ongedoubleerd al een nul voor ons 
want 3 paren zaten niet in slem, en de 3 paren die wel in 6♣ zaten kwamen niet 
verder dan 12 slagen (de harten niet gesneden?). En dan mochten we nog blij zijn 
dat het geen Butler was… 
 
Al met al een schamele 43%, Ik ben benieuwd trouwens of er vanaf 28 september 
een coronapas nodig is. In ieder geval mogen ze van mij het dwaze gesleep met de 
bidding boxen afschaffen. Je zit immers wel heel de avond met z’n allen aan 
dezelfde speelkaarten. 
 


