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Al voor de 24e keer werd dit jaar in november het bridgetoernooi van Madeira gehouden. Een 

plezierig toernooi waar de sfeer goed is en waar u opvalt als u een systeemkaart op tafel 

legt. Ook de stop-regel hoeft u niet te kennen, net zoals alerteren. Het haalt voor mij iets van 

de schoonheid van ons spel af, maar als u relaxed een potje wilt kaarten, dan zou het zeker 

iets voor u kunnen zijn. Voor de vierde keer doen Gerwin Middelkoop, Arjen Salari, Peter 

Spanjaart en bovengetekende mee met de viertallen. Door corona zijn er wat minder 

viertallen aanwezig (65) dan tijdens de andere jaren (rond de 100). Het zou moeten kunnen 

om onze beste prestatie (17de) te overtreffen. 

Vol goede moed zitten we klaar voor de eerste ronde. Tijdens het welkomstpraatje wordt 

iemand aan de tafel naast ons niet goed. Hij stoort ter aarde en binnen 1 minuut wordt hij al 

gereanimeerd. Het mocht niet baten. De Finse international Erkki Juuri-Oja is niet meer. De 

organisatie besluit het toernooi toch doorgang te laten vinden: een moeilijke beslissing. In 

plaats van 3 ronden van 8 spellen op de vrijdag, spelen we er 2. 

De eerste ronde spelen we tegen het IJslandse team (zonder systeemkaart) en we worden 

volledig weggevaagd. Ze bieden op alles en het pakt perfect uit. Zou u 3♥ verzonnen hebben 

met de volgende hand na het volgende biedverloop: 

Links Partner Rechts  Jij 

1♣ pas  1♠  pas 

2♠ pas  pas  ? 

Ik niet. Sveinni Eiriksson wel. Het bleek een gouden actie. Peter moet van 

HVx in troef starten om het contract down te spelen. Dat is teveel van het goede. 

Hier en daar doen wij ook iets fout, waardoor we na 1 ronde stijf onderaan staan met 1,17 

VP. 

In de tweede ronde treffen we een jeugdinternational uit Engeland en één uit Oostenrijk. Aan 

de andere tafel zit het echtpaar Nygren, waarvan Mrs ooit aan de Venice Cup heeft 

meegedaan. That have we again! 

Tijdens het uitslaan van het eerste spel komen Arjen en Gerwin met -140 op de proppen: 

Arjen is nog een beetje geïrriteerd vanwege de eerste 

ronde en als ik zeg: “Wint 1260”, zegt hij geërgerd: “Ja, 

nou even serieus. Even geen geintjes.” 

Het was geen geintje. Na een 1♠-opening lijkt het de 

Oostenrijkse west een goed idee om een doublet te 

geven met de westhand. Peter geeft een redubbel en 

uiteraard biedt oost 2♣. Dat had west in zijn 

knickenbocker aan kunnen zien komen. Daar durft hij 



niet op te passen en zo eindigt het bieden in 2♦ gedubbeld dat na hier en daar een minder 

geslaagde snit voor 1400 down gaat. Wel een leuke defense trouwens: Na ♠V en schoppen 

voor het aas, speel ik troef na om een introever in harten te voorkomen. In mijn ogen zal 

west toch wel AH van harten hebben? De troef wordt genomen met ♦H en west probeert de 

klaversnit. Voor mijn vrouw. En nu gaan we ping-pongen. Zuid speelt schoppen na. West 

gooit een harten weg en Peter troeft. Die speelt klaveren na die ik troef. ♠H wordt getroefd en 

overgetroefd door Peter. ♣9 via het aas, troef ik in met het aas en ik speel weer schoppen 

na. Weer getroefd en overgetroefd. Nu speelt Peter een hoge klaveren die west moet 

troeven en die mag vervolgens van ♥HB afspelen. 

Als Arjen en Gerwin op het laatste spel uit 

deze ronde 6NT bieden en dat maken op 

een lage kleurendwang tegen zuid, staan 

we ineens weer bij de mensen. Met een 

gemiddelde van 10 punten per wedstrijd 

sluiten we deze zwartgerande avond af. 

 

 

 

 

De eerste ronde op zaterdag treden we weer aan tegen wat IJslanders. De eerste 2 spellen 

hebben Peter en ik voordeel van ons 

systeem: 

Peter opent de oosthand met 1♣. Elke 

andere opening zou een 5-krt beloven, dus 

dit is de enige hand waarop 1♣ op een 

singleton mogelijk is. Ik bied 1♦ wat harten 

belooft. Nu kan Peter op 2 manieren zijn 4-

krt harten en 12-14 aangeven: 2♦ belooft 

een 12-14 hand waarbij je de invite aan zou 

gaan nemen en 2♥ belooft een hand 

waarmee je dat niet zou doen. Peter besluit 

zijn secce ♣V af te waarderen en 2♥ te 

bieden. Daar blijft het bij en dat is hoog 

genoeg. Aan de andere tafel wordt in een hartencontract down gegaan. 

Op het tweede spel open ik met 1♣. Peter biedt 1SA wat 9 of 10 punten belooft zonder 

major. Hierdoor kon ik met 15 punten een limiet geven die Peter met 10 punten inkopte. Als 

1SA 6-10 beloofd had, is het riskanter om een invite te geven. 

Het laatste spel deze ronde is het volgende: 

Als west open ik 1♥ en Peter biedt 4♥. Tot 

zover is er niets aan de hand… Bij ons paste 

zuid. Dit kreeg Arjen aan de andere tafel niet 

verzonnen. Uiteraard bood hij 4♠. Hierop ging 



West 1 minuut in de denktank (terwijl hij in eerdere biedverlopen zelfs na het stopkaartje nog 

geen 2 seconden bedenktijd nam). West paste uiteindelijk en toen bood oost de 5♥. Het 

maakte voor de score maar een paar impen uit, maar de arbiter draaide de score terug naar 

4♠ contract. 

We eindigden met 16,23 VP deze ronde, dus we staan nu op 12 VPs gemiddeld per 

wedstrijd. 

De vierde ronde spelen tegen een Portugees team. Geen systeemkaart, niet alerteren, geen 

foute uitleg herstellen en tot slot, zelfs na het vragen, geen gebruik maken van het 

stopkaartje. Verder ging het goed…. 

Op het eerste spel vind ik dat ik een lastig bod heb. Ik zit west en het bieden gaat: 

Noord 1♥, Peter doublet en zuid 3♥. Wat moet je nu 

bieden met de westhand? Ik besloot tot pas, maar 

had liever iets gedaan. Een andere mogelijkheid 

dan een doublet, zie ik eigenlijk niet. Maar wat 

betekent een doublet hier? Je zult geen 4-krt 

schoppen hebben, maar wat heb je wel? En dan 

moet je dit natuurlijk ook snel doen…. Lastig. Het 

eindigde in 3♥ -2… en dat sloeg uit tegen 3♦ 

contract aan de andere tafel. 

 

Het laatste spel van deze ronde zorgt ervoor dat we net verliezen (13-15). Dit spel kost 

namelijk 10 impen. Peter en ik zitten in OW in 3SA. 

Een mooi contract, wat na de start van ♦H kansloos 

1 down gaat. Aan de andere tafel zitten OW in 4♥. 

Dat maak je wel. Waarschijnlijk hebben NZ hier de 

ruiten in de aanbieding gedaan en is daarom voor 

de 5-2 fit gekozen. Met ♥A in oost i.p.v. ♥HB had 

de uitslag er heel anders uitgezien. 23-5 i.p.v. 13-

15. Maar ja, als je zo redeneert, had je elk toernooi 

eerste kunnen worden. 

- Wordt vervolgd -  


