
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Waarom?” 

Dinsdag 26 April 2022, 2e avond Howell II 

door Ton Mook 

Zo vlak voor Koningsdag besef ik weer dat de tijd niet stil staat. Om aan te sluiten bij mijn vorige 

thema ‘oud en wijs’, we worden oud. Hoewel het enkele decennia geleden is, kan ik mij 

verschillende vooravonden van Koninginnedag nog goed herinneren. Niet bridgen maar de 

festiviteiten in het centrum van Utrecht opzoeken. Dat gold gisteren voor velen ook weer en gelukkig 

kan en mag het ook weer. Maar zelf ging ik natuurlijk liever bridgen. 

Van Koningsdag een bruggetje naar Corona maken is niet lastig. In het Latijn is één van de 

betekenissen van Corona ‘kroon’. Overal heeft Corona er flink ingehakt, zo ook bij Star. 3 lijnen in 

plaats van 4. Ik heb maart-april van het seizoen 2019-2020 even vergeleken met dit seizoen. Toen 

een gemiddelde opkomst van 70 paren tegen nu 40. Hopelijk trekt het nog iets aan. 

Tijd voor een feestje maar ook een tijd van overdenken. Corona zette de wereld op zijn kop en zo 

was het gisteren bij de spellen eigenlijk ook. Hoe vaak zitten er nu meer grote slems in dan kleine? 

Gisteren wel: 4 om 2.  

Wat echter niet veranderd is, is de vraag die iedereen zich meerdere keren stelt per bridge avond: 

“Waarom?”. Ik speelde met Arie Kamerbeek. 

Annie Lennox - Why (Official Music Video) - YouTube 

Op 1e tafel tegen Henca van Hees en Ernst Westbroek.  

 

Waarom pas ik op 2 ? Ik zie tegenover een 3krt  en 6-9pnt niet zo snel 4  gemaakt worden en 

het is paren. Waarom pas ik op 3 ? Eigenlijk om dezelfde reden, terwijl ik er in de Butler zeker 4  

van had gemaakt. Score 30% 

 

  

West Noord Oost Zuid 
Arie Henca Ton Henk 
 pas 1  2  
2  pas pas 3  
3  a.p.   
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=HG7I4oniOyA


 

 

Waarom wordt noord 12x leider en zuid 6x leider in 4 ? Dat ligt ongetwijfeld aan het systeem, maar 

feit is wel dat noord meer kans had op 10 slagen dan zuid. Bij ons werd zuid leider en die kreeg 

vanuit west de start van 8. Als de leider in slag 2 op V snijdt, kom ik aan slag. Waarom 8? 

Blijkbaar valt er niets te verdien in schoppen, dus ik speel A en V overgenomen met H waarna 

Arie ook A meeneemt voor 1 down. Score 90%. 

Op 2e tafel tegen Gerwin Middelkoop en Arjan Salari.  

 

  

 

 

 

 

3  omschrijft de oosthand prima en dat is precies wat Arjan wil horen. RDBL is vervolgens 1e 

controle ruiten. Prima geboden, 6  +1.onze score 30% 

Gelukkig konden we op het volgende spel al wat terug doen 

  

West Noord Oost Zuid 
Arjan Ton Gerwin Arie 
   pas 
1  pas 2  pas 
2  pas 3  pas 
4  pas 4  DBL 
RDBL pas 4  pas 
6  a.p.   
    
    
    



  

 

 

 

 

 

  

 

2SA = 4+krt  en 12+pnt,  3SA = 13-15 

Waarom een DBL op 4? Omdat je aan je partner wilt aangeven dat je daar iets in hebt. Vaak goed 

maar soms loopt het minder goed af. Met een ruitenstart is 6  kansloos, maar door de DBL is de 

start 8 voor H. Als 10 houdt na de terugkomst van 4 is het slem binnen. Twee rondjes troef 

en na V kan op A de ruitenverliezer weg. Score 50% 

Over alle lijnen zaten er 13 van de 19 paren in 6 . 8x werd het slem gemaakt. 

 

Vervolgens tegen Ben Verbon en Wim Westland.  

 

  

 

2SA = RF en vraagt, 3  = 5 +5  en maximale Muiderberg 

Waarom bied ik geen 3SA? Tja, volgens mij is de keus 3SA of 6 laag. Want 5 laag scoort vaak niet 

in paren. Maar Arie had dus eigenlijk 3  moeten bieden, ik had azen moeten vragen via 4  en dan 

uiteindelijk 6  moeten bieden. Een beetje laf in 5 laag gaan zitten, wordt terecht niet beloond: 20%.  

West Noord Oost Zuid 
Arjan Ton Gerwin Arie 
pas 1  pas 2SA 
pas 3SA pas 4  
DBL 4  pas 4SA 
pas 5  pas 6  
    
    
    

West Noord Oost Zuid 
Arie Ben Ton Wim 
2  pas 2SA pas 
3  pas 5  pas 
5  a.p.   
    
    
    
    



In paren moet je veel competitiever zijn dan in Butler. Een nul is ‘maar’ 1 spel van de 28 en dan is 

het vaak beter om de tegenpartij niet te laag te laten spelen. Blijft het bieden op 2-hoogte hangen 

dan komt er vaak nog een bod of DBL. En dat deden we zowel op spel 3 als op spel 10. 

  

 

 

Na 1SA in west, een harten transfer in oost, bood ik 2 , waarna ik uiteindelijk 3  mocht spelen. Het 

zijn zelfs 10 slagen in harten. Contract scoorde 70%. 

Ook tegen Marloes van Heist en Kees Vlak leverde dit op. 

 

Na een 2  opening voor de zwakke twee in , kwam Arie er in de uitpas in met 2  en dat vond ik 

prima. Score 100%, want er zaten ook niet meer dan 8 slagen in tegen 11 in harten. 

Ook Bergen raises zorgden voor positieve scores, waarbij het tevens opvallend was dat we 

uiteindelijk 8x met schoppen als troef mochten spelen, 7x een deelscore (5x 3  en 2x 2 ) en 1x 6

Tja het was Paren. Die 8 spelletjes waren wel goed voor 67,5% gemiddeld ! 

2 voorbeelden tegen Leonie en Hugo Rutgers  



 

Meerdere paren zullen als zuid volgens hun systeem Muiderberg hebben kunnen openen (al wordt 

2  steeds vaker gebruikt voor beide hoge kleuren), maar geen Muiderberg aan onze tafel, 

waardoor Arie 1  kon openen waarna ik Bergen 3  bood (4+krt  en 9-11). Omdat 2 paren in 4    

1 down gingen leverde 3  contract 70% op. 

 

Opnieuw opent Arie 1  waarna ik opnieuw Bergen 3  bood (4+krt  en 9-11). En dan heb je een 

mooie zuidhand en dan kun je niets doen. Score 50% voor 3  contract. 

Wij hadden eigenlijk een hele rustige avond met veel deelscores en dat loonde afgelopen dinsdag. 

De rookwolken hebben vermoedelijk boven de combi-tafel gehangen gezien de handverdelingen en 

de mogelijkheden voor een groot en een klein slem. 

Als je uiteindelijk geen enkel spel onder de 20% scoort en 9x boven de 80%, dan scoor je bijna 64% 

maar wel met de wetenschap dat het wel vaak onze kant op viel.       

Kijken wat komende dinsdag brengt…. 

That’s the way it is….………. 😊 

The Way It Is - YouTube 

 

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

