
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Living Years …..” 

Dinsdag 21 december 2021, Kerstdrive 

door Ton Mook 

Helaas geen Kerstdrive aan tafel maar achter de computer. En alweer de 3e Kerstdrive waar ik ook 

als schrijver aan de slag mag in een periode waarin het lastig is om lichtpuntjes te zien of mee te 

maken. Zelf bekijk ik alles zo realistisch mogelijk. ‘Het is wat het is’ zeggen mensen wel eens, maar 

we zijn op korte termijn zeker nog niet van Covid af. We voelden ons als mensen misschien 

onaantastbaar op deze aardbol, ‘alles kan en alles mag’ – niet mijn credo trouwens – en dan sta je 

als een Neanderthaler ineens weer met beide blote voeten op de grond. 

Dat laatste overkwam meerdere paren gedurende de Kerstdrive en ook onszelf. Om in de stemming 

te komen kan ik dit keer geen gebruik maken van John Lennon en Imagine (heb ik in 2018 al 

gebruikt), maar ook Mike & The Mechanics hebben een mooi nummer over tijden en generaties en 

hoe je daar weer uit komt: Living Years.  

Mike + The Mechanics - The Living Years (Official Video) - YouTube 

Op de eerste tafel tegen Marlies Stam en haar partner nam ik in het 2e spel een verkeerde 

beslissing in het bieden.  

Na 3  dacht ik meer aan het eindbod dan aan de 

weg ernaar toe. Ik kan beter 3  (4e kleur) bieden 

want na 3SA kan ik met 4  azen vragen en 

eventueel nog afzwaaien in 4SA. 

Maar dat deed ik dus niet en 5  levert dan ook 

terecht bijna niets op. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hr64MxYpgk


Tegen Herman Dikkers en Ronald Lokers. Ik 

besluit eerst maar even aan te horen hoe het 

loopt. In de uitpas bied ik mijn schoppen, waarna 

beide partijen er voorzichtig eentje bijdoen. Want 

gedubbeld 1 down voor -200 gaat niet scoren. 

 

 

Tegen Tineke van Heck en Leonie Rutgers. Ik heb 

eerder al gemerkt dat (hoog) tussenbieden in 

schoppen lonend kan zijn.  

Na 3  heeft Leonie de lastige beslissing om nog 

iets te doen. Het merendeel van de west spelers 

bood direct 4 , sommigen gaven eerst een DBL. 

Nu wordt een lichte + score zelfs 100% 

 



Tegen Theo Fonville en Hans Verveer gebeurt er 

vaak wel wat in de bieding. Ook nu weer. Spel 13, 

allemaal kwetsbaar en op alle tafels gooit iedereen 

zich in de bieding. Met 3  omschrijf ik mijn hand 

als 6+krt  en 11-14. Na mijn 3SA wacht ik rustig 

af waar we uitkomen.  

Na de DBL wordt 66,67% zelfs 100% 

 

In de 3e hand open ik 1  waarna ik ook nog 3  

bied. Een beetje met het gevoel ‘Alles kan en alles 

mag’ en het pakt weer goed uit. Na een Muiderberg 

in zuid of een  2  opening (beide majors) in noord 

moet NZ zich niet oplaten jagen want dan is een 

goede score snel uit beeld. 

Wij namen dus eigenlijk nog meer risico, maar Hans 

koos voor zelf spelen in plaats van DBL. 

Zie je wel dat alles kan en mag 😊 

 



Dan schuiven winnaars van de Jan Meijer Bokaal 

2021  aan, al wisten we dat alle vier nog niet. 

Tegen Rene van Dijk en Peter van der Voorden. 

Een mooi spel. De ruiten lopen niet maar dat wordt 

weer gecompenseerd door  AH in zuid. 14 van de 

16 leiders zaten in 3SA. 3SA kun je als leider altijd 

maken (ook zonder fouten van de tegenpartij. Maar 

dan moet je de schoppenstart wel 2x duiken!  

Volgens mij is er een regel van 7 als je SA speelt. 

Als je 1 stop hebt, haal het aantal kaarten in de 

gestarte kleur van 7 af en dan heb je het aantal 

keren dat je moet duiken …. 

Maar daar staat in dit spel tegenover dat als de 

ruiten lopen je 11 slagen hebt en je zit in een 

parenwedstrijd. Vandaar dat maar 1 leider de start 

dook? 

Marinus nam ook direct, waarna Peter en Rene 

geen enkele fout maakten. 

 

 

 



Spel 20 lijkt hier door Marinus nog niet te zijn 

vergeten. Ik Dubbel de opening van Peter en zie 

niet kwetsbaar tegen wel nog wel kansen om uit te 

nemen. 

Dat is eigenlijk niet nodig want 4  mag niet 

gemaakt worden. Ik ben dus blij met 5  en na 5  

hebben we ze dus eentje omhoog gedreven. 2 

down had een volle top opgeleverd, maar dan volgt 

6  en voel ik me weer een Neanderthaler met 

beide blote voeten op de grond. 

Een extra boost voor de winnaars na hun al 

foutloze tegenspel op spel 20. Gefeliciteerd ! 

 

Dan maar weer terug naar het belang van de 

schoppen tegen Agnes en Letta. Allen kwetsbaar 

stort ik mij na de slechte vorige tafel maar gelijk in de 

bieding.  

De deelscore is hoog genoeg en de schoppen 

winnen van de harten.  

 



Spel 25 zorgt een schoppen tussenbod voor 

voldoende verwarring. Ik wil vooral biedruimte 

wegnemen met de meest gunstige kwetsbaarheid. 

Marinus doet er nog een schepje bovenop en Jan 

en Louk komen veel te hoog in klein slem. 

 

 

 

 

Op dit spel maakt het veel verschil of west opent of 

past. 

En het maakt verschil hoe je een 5krt harten en 4 krt  

schoppen biedt. Via Smolen (zoals bij ons aan tafel) 

of eerst een transfer naar harten en dan schoppen 

bieden  

Opent west dan is de klaverstart veel moeilijker te 

vinden tegen 4 . 

Als oost 1SA opent dan zie je west regelmatig 2  

(transfer voor harten) bieden en ook 2 . Dat laatste 

gebeurde bij ons ook en ik dubbelde voor de start. 

Dit resulteert in 4  contract in plaats van meestal 1 

upslag. 

 



 

Al met al een avond met wisselende kansen. Uiteindelijk eindigen we nog in de top-10. 

De winnaars, Rene van Dijk en Peter van der Voorden, nogmaals gefeliciteerd met de mooie score 

van 60,00%. 

 

En nog een mooie uitvoering van een bekend nummer: 

Dana Winner - One Moment In Time live - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RawE7mwXTa4

