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Het jaar zit er weer bijna op. En wat een jaar is het geweest. Ik zal mijn persoonlijke 

dieptepunt van het jaar beschrijven: de relatie van André Hazes en zijn Monique is gestrand. 

De bladen, kranten en de tv-programma’s hielden er terecht niet over op. Ik moet zeggen dat 

toen ik het hoorde ik er een paar weken flink doorheen gezeten heb. Ben zelfs een aantal 

dagen niet in staat geweest om te gaan werken. Laten we hopen dat we in 2022 gevrijwaard 

blijven van dit soort verschrikkelijke nieuwberichten en we gewoon weer luchtig nieuws te 

horen gaan krijgen over Oeigoeren en andere ver-van-mijn-bed zaken. 

Enfin, bridgen. Dat hebben we ook nog gedaan in het afgelopen jaar. Te weinig live helaas. 

Ik moet zeggen dat het online spellen voor mij de schoonheid van het spel duidelijk 

verminderd. Misschien mogen we eind januari weer in Den Hommel spelen. 

Gisteren was het de tijd voor de Oudjaarsdrive. Wie zou het oude jaar goed afsluiten en wie 

zou blij zijn dat we snel met een nieuw jaar zouden kunnen beginnen? 

Het allereerste spel open ik de noordhand met 1SA en 

na het 2♠-bod van Ton Mook (Multi-Landy) mijn 

partner Peter Spanjaart aan dat hij een dekking in 

schoppen heeft én een 4-krt harten. Ik ben bang voor 

de ruiten, maar ik moet natuurlijk 3SA bieden. Dat is 

een prachtig contract. Ik bied echter (net als bijna de 

hele goegemeente) 4♥. Daarin verlies je 2 azen, een 

troefslag en nog een schoppenintroever. Na de 

ruitenstart voor het aas en een kleine klaveren na voor 

mijn boer. Speel ik ♥A en steek over naar de dummy 

met klaveren naar de heer. Ik speel een kleine harten 

na en als west een kleintje legt, leg ik de 6…die houdt. 

Nu heb ik 10 slagen. Kijk, als je slecht biedt en toch 

100% scoort, dan ga je waarschijnlijk bij de groep 

horen die het jaar goed af gaat sluiten! 

 

  



Het spel erop hebben Marinus en Ton pech: 

Nadat Peter gevolgd heeft met 1♥ en Marinus zijn 5+krt 

schoppen aangeeft, wil ik iets van me laten horen. Ik 

kan niets anders verzinnen dan 2♥, waarna het voor 

Peter makkelijk is de manche vol te gooien. Marinus 

biedt nu nog 4♠. Dat dubbel ik en het eindigt in 3 down. 

Dat is misschien één te veel, maar het potdichte 4♥ is 

vier keer niet geboden en 4♠ is nooit gedoubleerd. Pech 

voor de tegenstanders dus.  

Het laatste spel bieden we een 3SA die aan 5 tafels 

gemist wordt, waardoor Ton en Marinus een zware 

avond gaan krijgen. Ben benieuwd welke muziekkeuze 

Ton hiervoor zou kiezen. Ik zou Bobby McFerrin met 

‘Don’t worry be happy’ aanraden      . 

 

 

 

 

In de tweede ronde treden we aan tegen Toine van Hoof en Ed Franken. Het eerste spel 

gebeurt iets wat je niet vaak ziet. 

Toine en Ed zitten in 5♣, terwijl het 3SA is, maar scoren 

toch bijna de top. 5♣ maak je namelijk +2 en 3SA wordt 

maximaal +1 gehaald.  

 

 

  



Spel 8 is een spel waar de forcingpas om de hoek komt 

kijken en ik ben bang dat ik die niet goed heb 

toegepast.  

Ik open met 1♦ en dat is bij ons vanaf een vijfkaart. Na 

3♠ biedt mijn partner 4♠. Dat is kort in schoppen en 

ruitensteun. Na 5♣ moet ik nu iets bieden. Of dbl of 5♦, 

maar geen pas, in ieder geval. Dat zou in dit 

biedverloop aan moeten geven dat je wel verder wilt. 

Daarvoor moet ik meer hebben dan dat ik nu heb. Ik 

denk dat 5♦ opgelegd is. Of moet je juist passen omdat 

je wel 5♦ wilt spelen? Ik blijf die forcingpas lastig 

vinden. 

 

 

 

 

Op spel 9 krijgen we een hele goede verdediging om de oren van Ronald Lokers en Herman 

Dikkers. 

Mijn 2♥-opening (zwak met de majors) kan niet tegen 

wel nèt door de beugel. Peter maakt het bieden af op 

4♠. 

De eerste 5 slagen: 

 

Twee down voordat je begonnen bent. Zeven keer is 

er tegen 4♠ met ♣10 gestart, maar verder is het 

niemand gelukt dit contract 2 down te spelen. 

Chapeau voor de heren! 

 

 

Ik maak een sprongetje naar het midden van de avond. 

  



Wat moet je met de oosthand na het 2♣-bod van Henk 

Willemsens? Is een dubbel nu straf of info of 

overwaarde? Het zal geen vijfkaart schoppen zijn (1♥ 

is een transfer voor schoppen), maar al het andere is 

nog mogelijk. Ik gaf maar een dubbel en chatte tegen 

de tegenstanders (verborgen uiteraard) dat zowel mijn 

partner als ik waarschijnlijk geen idee hadden wat deze 

dubbel betekent. Een soort ‘zoek-het-maar-uit’ dubbel. 

Partner bood 2♦ en dat was de winnende beslissing. 

2♦ was hoog genoeg en de meeste paren zaten hoger. 

 

 

 

 

Op spel 18 tegen de heren word ik bang van mijn eigen opening. Je hebt in je handen: 

Op de eerste hand besluit ik te openen met 1♣. Dat is bij ons minimaal een 

singleton, dus ik vertel er niet zoveel mee, maar ik wil met deze hand toch 

iets bieden. 

 

 

Het bieden gaat verder: 

Nadat je partner eerst gepast heeft biedt hij nu 2♦ . Wat is 

hier allemaal aan de hand? Ik was bang dat het de 

manche voor de tegenpartij was dat ik de hele bieding 

verder mijn mond gehouden 

heb. Angst is een slechte 

raadgever. Niet altijd natuurlijk, maar in dit geval wel. Het is zelfs 

5-laag voor ons. Deze hand had mijn partner: 

1 klaverloser en 1 schoppenloser en dat is het. 

Slecht van mij.  

 

 

Toen aan het einde de mistbanken opgetrokken was dit de top 5 van de avond: 

 

Ik wens iedereen een gezond en fijn 2022 toe! 


