
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

 

23 november 2021, tweede avond step-competitie, Lockdown 3. 

 

Bied de manche! 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Helaas moeten we de clubavond weer thuis beleven, nu bridgen in Den Hommel niet kan. 

Op de eerste avond waren er veel slems te bieden; op de tweede avond ging het vooral om 

de soms scherpe manches. Dat is altijd goed voor wat imp-verschillen. 

Overigens kregen we ook twee keer een prima slem tegen, en dat helpt de score niet, vooral 

omdat we niet echt de kans kregen zelf een slem te bieden. 

We begonnen tegen Leon Bijnsdorp en Hans Bouman. Meteen op spel 1 een redelijk 

scherpe manche, waar overigens wel iedereen in zat: 

 

Mijn 1SA is 15-17 want niet kwetsbaar 

spelen we een 11-14 SA. 2♦ van Paul 

Schriek forceert de manche en ik geef met 

2♥ een driekaart aan. 

Op twee gelukszoekers na (in 3SA; twee 

keer down) zat iedereen in 4♥. Troefheer 

zat goed, maar vierde en dus hing het 

contract op de schoppenbeslissing:  

na ♠HV kun je de schoppen slaan of 

snijden op ♠B. Een fifty-fifty beslissing? 

Kennelijk, want in 5 van de 12 gevallen 

werd de beslissing fout gedaan. 

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat mijn 

partner geen beslissing hoefde te nemen 

omdat oost bij het troeftrekken, onwetend 

van de vierkaart schoppen in zuid, een 

schopje liet gaan. 

 

 

 

Op de volgende tafel spelen we tegen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk. Op spel 5 een nog 

scherpere manche. Deze “moest” altijd down, maar werd toch een paar keer gemaakt: 

  



 

Rob zal zich wel even achter de oren hebben 

gekrabd. Hij hield in de uitpas-positie het 

bieden open en ik geef met mijn redoublet 

aan dat ik maximaal ben voor mijn bieden. 

Gerard biedt 3♥ en Paul trekt de conclusie dat 

4♠ een kans moet hebben.  

Helaas doubleert Paul 3♥ niet, want dat kan 

maar liefst 3 down; leider is in slag 2 troefkort. 

Het voor de hand liggende plan is om twee 

harten in dummy te vertroeven, maar dat kan 

niet met de troeven 3-1 en de driekaart troef 

bij de kortere harten. Toch slaagden drie 

leiders erin om 10 slagen te maken, enigszins 

met hulp van de tegenpartij.  

Hans Kelder (leider in noord) kreeg ♦6 uit, via 

♦7 en ♦V voor het aas. Ruiten terug was voor 

♦H waarna er een opgelegde troefsnit was 

over ♦10 (west zou die zeker gespeeld 

hebben in slag 1). 

Peter Spanjaart zocht ook een extra kans in 

ruiten. Hij speelde ♦B. West dacht “honneur 

op honneur” (nu fout) en legde ♦V. Peter nam met het aas en speelde ♦4 na: ♦6-♦7-♦3! Een 

spectaculaire manier om de tiende slag te maken! 

Na wat smakelijke impen te hebben 

opgeraapt (Paul maakte 4♠ niet), wrijven 

Gerard en Rob het nog even in met een 

fijn slem. 

Gerard biedt zijn hand via een semi-

forcing 2♦. Rob taxeert zijn klaverkleur op 

waarde en inderdaad is deze van belang 

voor het maken van het contract. Paul 

verzint niet de start van ♠V (die zou het 

spannend maken). 

Zelf begreep ik niet dat Gerard geen 

overslag maakte (klaver naar de vrouw, 

zoals hij speelde is alleen winnend bij ♣H-

tweede; ♣A, ♣V laten razen geeft twee 

slagen als ik ♣H heb, ongeacht mijn 

lengte). Na afloop begrijp ik het wel: die 

overslag leverde geen ene pepernoot op 

in de imp-telling. 

Misschien had hij ondanks de tijd van het 

jaar ook helemaal geen trek in 

pepernoten. 



We mogen dan tegen Janine van Iperen en Conny ten Cate.  

Paul had het druk vanavond. Hij zit op de 

vierde hand en als hij voor het eerst mag 

bieden zitten de tegenstanders al in 3SA. Paul 

kiest voor 4♦: majors (hij alerteert dat kennelijk 

niet maar dat het niet echt was moge duidelijk 

zijn). 

Janine biedt nu 5♣, wat alleen maar bevestigt 

dat dit een swingy spel is. Ik heb niet veel maar 

wel een bewezen dubbele fit en het ideale bod: 

5♦: Kies jij maar. 

Paul biedt 5♠ en omdat er geen harten-

introever in zit is dit een eenvoudig contract. 

Conny deed het overigens goed door niet te 

doubleren: Twee keer werden NZ in 5♠ ten 

onrechte opgeknoopt. 

 

 

 

 

Op de volgende tafel, tegen Peter van der 

Voorden en Aris Verburg boden wij weer een 

scherpe manche. Nee het spelen is niet het 

probleem hier. We hebben samen 17 punten 

(let je op Gerard E?) en 4♠ is met schoppen 

2-1 een vlijer. 

We hebben een 2♥-opening voor “zwak met 

de hoge kleuren”. Partner gaat daarbij nooit 

deze kaart verwachten, dus ik open 1♠.  

Paul biedt 2♠, wat 8-11 is. Ik vind dat ik 

overwaarde heb (slechts 6 losers in LTC en 

extra troeflengte ook nog!) en tank de 

manche vol. Daar kwam bij dat ik kort was in 

de door Peter geboden kleur. 

5♦ is een goede uitnemer, zelfs als OW de 

klaver-introever vinden. 

Peter vond dat er punten teruggepakt 

moesten worden: 

  



Ik denk dat Peter na 1♣ van zijn partner zich 

al had voorgenomen om niet onder slem te 

stoppen. Aris doet er van alles aan om het 

enthousiasme bij zijn partner in te dammen 

en dat resulteert in klein slem.  

Een klaver kan weg op ♠A en alleen een troef 

wordt afgegeven. 

De frequentiestaat is interessant. Vijf paren 

bieden en maken 6♥. Eén paar zit in 6♣ en 

ook dat maakt.  

Vijf paren zitten in de hartenmanche. Twee 

paren zitten na een pijnlijk biedmisverstand in 

de deelscore. 

Eén paar biedt (via een misverstand 

weliswaar) een groot slem in ruiten. Dat is 

het enige groot slem met een redelijke kans 

van slagen! Met de ruiten 3-3 troef je een 

derde ronde harten hoog en haalt troef. Met 

open kaarten doe je dat en speel je 

vervolgens de andere honneur en een ruiten 

naar de 9! 

De winnende speelwijze werd niet gekozen.  

 

Ook het laatste spel aan deze tafel illustreert 

het thema van de avond. Paul opent 1♣ - 

ditmaal echt een doubleton - en ik bied met 

1♦ mijn hartenkleurtje aan. 

Paul biedt 2♥: een vierkaart, 15-17 SA 

verdeling. Hopend op een beetje aansluiting 

in ruiten knal ik nu de manche. Zoals Paul 

het afspeelt mag de tegenpartij hopen op 

down, maar als na troeftrekken ♦V omhoog 

komt is de claim een feit. 

Acht van de 14 OW-paren boden de manche 

hier; twee keer 3SA (makkelijker dan 4♥), 

zes keer 4♥.  

 

 

 

 

De volgende tafel plaatst ons tegen vader 

John en zoon Sander van der Zwet. 

  



Dan denk je dat je altijd maar moet blijven 

bieden. Ik heb een zwak voor handen met 

een 5-5 verdeling, zeker als mijn punten in 

die kleur zitten.  

De punten zitten zo’n beetje verdeeld, en ik 

interpreteer de pas van partner als “forcing” 

omdat we vrijwillig de manche hebben 

geboden (kwetsbaar tegen niet). 

John komt uit met ♦H. Sander neemt over en 

switcht naar ♣6. Daarmee wordt ik volledig 

op het verkeerde been gezet: ik verwacht nu 

een singleton en niet een vierkaart.  

Het spel moet altijd down, door twee maal 

ruiten. Daarna moet John zijn troefaas twee 

maal ophouden: een derde ronde troef zou 

hij nemen en mij troefkort maken. 

De ruitenmanche lijkt te hangen op ♠A. Ook 

met ♠A goed kan 5♦ echter down, maar dan 

moet je wel troef starten en met klaver aan 

slag, troef doorspelen. 5♦ ging slechts 

eenmaal twee down, inderdaad na een 

troefstart. 

 

Na een rustig rondje kwam deze voorbij. Het 

adagio “bied de manche” was hier op zijn 

plaats.  

Dit is een hele slechte manche maar ♥H zit 

goed en ♥109 komt naar beneden. Toine van 

Hoof en Rob van den Bergh waren de enigen 

die deze manche boden.  

Nick Schreuder en Gé Schellen waren 

daarvan het slachtoffer. 

1SA was het populaire contract, want als je 

met een sterke SA opent ga je als zuid niet op 

zoek naar de hartenfit. 

 

 

 

 

  



Ook hier vatte ik de koe bij de horens. De 

punten zitten weer 20-20 verdeeld. Met een 

6-5 en een vijfkaart troef mee zijn er weinig 

punten nodig voor de manche. 

Dat was de rest van het veld helemaal met 

me eens; slechts in één geval werd het 

mancheniveau niet bereikt.  

Sterker nog, in de helft van de gevallen werd 

doorgeboden tot 5-niveau. 5♥ bleek ondanks 

het harten-zitsel een goede uitnemer; 5♠ 

bleek te hoog. 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ben ik niet op mijn post. Ronald Lokers 

opent 2♣ - zwak met de majors, en Paul 

biedt 2♠: Een sterke opening met klaveren. 

Als Herman Dikkers past weet ik mijn hand 

niet op waarde te schatten en bied laf 3♣. Ik 

maak zelfs klein slem omdat ♣V naar 

beneden komt en NZ niet starten met ♠AH. 

Ik had natuurlijk 3SA moeten bieden, zoals 

de rest van het veld. 

 

 

 

 

 

 

Aangezien de persoconferentie van aanstaande vrijdag weinig goeds belooft, zien we elkaar 

volgende week vast weer op Step. Ik ben benieuwd of het motto van deze week opnieuw 

geldt. 

Tot dan! 


