
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Kattengespin?” 

Dinsdag 2 februari 2022, 2e avond Interne Viertallen 

door Ton Mook 

Het is de tweede avond van de Interne Viertallen en je weet van tevoren uiteraard niet wie je gaat 

tegenkomen en ook niet of de tegenpartij zich tegen ons gaat weren als een kat in de krullen. Bij bridgen 

moet je af en toe de kat de bel aanbinden, want met de kat uit de boom kijken zit je bij het bridgen meestal 

aan de verkeerde kant van de score.   

Eindigt deze avond in een kater of komen we op onze pootjes terecht? 

The Year Of The Cat-Live /Al Stewart/ Album (The Best Of Al Stewart) (1976) - YouTube 

In de 1e wedstrijd spelen we tegen BMWR namelijk Reggie Schouten en Mark Dekkers.  

Spel 2 zet ons gelijk op achterstand. Een redelijk 

standaard biedverloop waardoor Noord leider 

wordt, H als start krijgt en bij het opengaan van 

de dummy denkt: mooi, dat moet kunnen lukken. 

Mits we ook een 4-1 verdeling in troef baas kunnen. 

Hoe ga je de troef spelen? Bij wie kun je A10xx 

baas? In Oost is het makkelijk met H9 als vork 

erachter en dat was mijn keuze. B voor A. Mark 

moet nu B en ruiten na in de dubbelrenonce, 

want anders is 4  toch gemaakt. En dat gebeurt bij 

ons wel (prima Mark) en op de andere tafel niet.  

We staan 12-0 achter. Hopelijk is voor hen het 

eerste gewin kattengespin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tqW4xIr7nj0


Spel 8 kost ook een paar impen. Het is groot slem in 

harten en klaver maar dat viel niet te bieden. Zelfs 

klein slem werd maar door 4 van 16 paren geboden. 

Het 2  bod na de 1  opening is nu niet echt 

bemoedigend om de noordhand op te waarderen, 

waardoor 3SA meestal het eindcontract werd. 

Na de klaverstart heb 10 slagen van top. Als je snijdt 

op V, dan maak je er 9 als V fout en de tegenpartij 

ook 3 ruitenslagen meeneemt. Zit V goed dan maak 

je er 13. Kortom 1 imp risico voor 3 impen winst. 

En dat gebeurt bij ons niet en op de andere tafel wel. 

We staan 15-0 achter. 

 

Een biedverloop dat aan meerdere tafels op een 

identieke manier begon en op onze tafel in 3  

eindigde. Een goede butlerscore voor ons, maar ons 

nevenpaar ging in 4 X 1 down , dus 3 imp verlies. 

De meeste westspelers keken de kat niet uit de 

boom en kwamen in de bieding. Zo niet dan 

eindigden NZ meestal in 3 . 

 

Eindstand 19-0 verlies. 



De 2e wedstrijd spelen we tegen Star11 Hans 

Bouman en Léon Bijnsdorp.  

Hier was het belangrijk welke betekenis 2   heeft. 

Na de reverse is het een 5+krt en 6-7 punten. De 

helft van de paren kwam te hoog.   

7 – 0 in ons voordeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een standaard 3  opening waar het 10x bij bleef en 

tweemaal werd opgehoogd naar 4 . 

Als OW toch in de bieding wilden komen, dan 

moesten ze erg voorzichtig zijn. Bij onze tafel liep dat 

uit op een kater.  

Kater Koos zou hier ongetwijfeld iets over 

gemompeld hebben 

De DBL van oost kan een systeem afspraak zijn, maar 

ik speel de kwetsbare DBL liever met iets meer kracht 

en shape, zeker direct achter de preempt. Eigenlijk is 

de DBL ondanks minder kracht door de shape beter 

op zijn plek bij west. 

6 impen voor ons 

 

 



Opnieuw de vraag of OW in de bieding willen 

komen. 

Als de bieding uit dreigt te sterven op 2  besluit 

west een DBL los te laten. Ik kan met 3  de kat uit 

de boom kijken, terwijl ik aangeef dat ik maximaal 

ben ik mijn bieden, terwijl ik tevens OW uit de lage 

kleuren wil houden en 3  wel wil dubbelen. 

Zo geschiede met een winst van 4imp 

 

Ik opende met 2  Muiderbeg en dat is misschien 

niet ieders keus, maar het zorgt er wel voor dat we 

in no-time in 4  zaten. Na 3 start, sloeg ik A 

omdat oost bijna zeker niet onder H vandaan zou 

starten. H zat kaal en dus maakten we een upslag.  

Op de andere tafel: 3  +2   en 10 imp winst 

 

Eindstand:  29 – 14 winst 

  



De 3e wedstrijd spelen we tegen Star6. Adriaan Vos 

speelde samen met een Kater, Robin. Martin 

Engelberts had zijn kat gestuurd, al schoof hij even 

later zelf aan. 

Robin had geen zin om er voor de kat zijn viool bij te 

zitten en hij verzon de downstart tegen 3SA. Een kans 

van 2 op 13, want het ging om VB. Met elke nadere 

start kan de leider legitiem 3SA maken maar niet na 

een hartenstart. Robin kreeg daarvoor al een 

compliment van Adriaan en nu ook van mij. 

4 impen weg in plaats van 8 impen winst 

 

 

Spel 23 maakte het erger. Misklik in Zuid het had 1

moeten zijn, dat pas laat opmerken en dan hopen dat 

ik ga snappen geen 9 harten hebben …… 

3  was systematisch de vraag of ik 6 of 8 punten had. 

Brrr, als dit nog een keer gebeurt, moeten we gewoon 

de misfit regel toepassen: zo snel mogelijk passen.  



Ook spel 26 hielp niet. 

Meestal zat west in de eerste biedronde al in 5 . En 

dat geen meestal down. 

Bij ons liep het anders. DBL is 5+laag met 4+hoog. 

Normaal bied ik dan 2  om in de hoge kleur te 

spelen. Door 2SA ging dat nu niet meer. Ik koos nu 

voor 3  in de trant van Pas of Corrigeer. Maar die 

kwam niet over. 3  is veel beter, want dan kan ik 

daarna eventueel nog naar 4 . 

Na mijn 3  bood west 3SA met 4 upslagen als 

resultaat. 

Trouwens in Oost kan 5  altijd gemaakt worden, 

terwijl in west een schoppenstart voor 1 down zorgt. 

8 leiders gaan echter down zonder een 

schoppenstart, alleen Louk en Hans maken contract 

na een klaverstart. De maakversie: trek de troef, 

vertroef 2 klaveren en neem AH mee, ga met H 

van slag. Mooi gespeeld. 

 

Uiteindelijk verliezen we met 45 – 24. Volgende week nieuwe kansen. 

 


