
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 17 mei 2022 

Mulligatawny 

Door Bart Schweitzer 

Mulligatawny was de favoriete soep van Batman die daar onvermoede krachten aan 

ontleende. Het is een erg lekkere soep die ik graag maak. Vooral de variant uit het zuiden 

van India met veel pepers. Twee dingen: je moet hem niet eten als je niet tegen pepers kan 

en je moet hem ook niet eten als je daarna gaat bridgen. Dat was ik afgelopen dinsdag even 

vergeten en het verbaasde me dat het spektakel onder mijn middenrif niet door de hele zaal 

werd opgemerkt. Mijn concentratie leed er wel onder. Maar dat dat nou algehele 

bridgeblindheid moest veroorzaken… 

Het begon al op het eerste spel tegen Ge Schellen en Nick Schreuder: 

 

Na 1  van Ge in Oost bood ik 2 , Nick 2 , Dirk Jan Vonk 4♣. Ge doubleerde waarna Nick 

4  bood en iedereen paste. Dat had een goede score moeten worden, want 4  moet down, 

terwijl 4  er in zit. Dirk Jan startte 8, Nick legde in dummy de 9. Nu moet ik natuurlijk de H 

leggen. Met duiken valt niets te winnen. Bovendien lijkt uit het bod van Dirk Jan te volgen dat 

hij minstens 4  heeft. Dus een verliezende  gaat weg op H. Zo geschiedde, en alleen 

omdat niet iedereen in 4  zat hielden we er nog 30% aan over. 

 



 

  

Ongelukkig verliep dit spel tegen Wim van de Fliert en Vincent Wiering. Of was ik gewoon te 

optimistisch? Na de 1  opening van Dirk Jan kwam er 3 , zwak met een 6 kaart. Ik bood nu 

4 controle en slam geïnteresseerd. Dirk Jan vroeg keycards, hoorde er twee en legde aan 

in 6 .Dat bleek kansloos doordat V derde achter AH zit. In de B-lijn bood vrijwel iedereen 

6, maar in de A waren het er maar twee: 10% was ons deel. 

Dat kwam het volgende spel gedeeltelijk goed: 

 

 

Ik opende 2 , zwak met de hoge kleuren of iets sterks. Vincent paste, Dirk Jan 2♦, relay, niet 

inviterend,  waarna ik 4  bood en iedereen paste. Dat ging gemakkelijk met een overslag 

over tafel, maar 5  voor de tegenstanders zat er ook in. Nu 70% voor ons. 



 

Remco Brüggemann en Henk Willemsens mochten van ons op spel 21 met de punten 20-20 

3  spelen. Nadat Remco 1  opende bood ik 2 . Niet ok, want dat geeft bij ons een relatief 

zwakke hand met  aan. Als ik 1  bied is er nog een kans om de  fit te ontdekken. Nu 

stokte het bieden in 3 . Twee down leverde niet meer dan 30% op. Ook op spel 22 ging het 

niet goed: 

 

Na een 1 SA opening van Remco belandden ze in 4 . Down als ik onder  aas uitstart, maar 

dat bedenk ik niet. In het tegenspel gaat nog iets mis waardoor er een overslag wordt 

gemaakt, maar geen idee meer hoe dat mogelijk was. Een absolute nul. 



 

Ook spel 24 levert ons maar 20% op. Hier speelt Henk na 1 -pas-1SA-pas  2 . Dirk Jan 

start H. Op de H geven we distributie aan en ik speel de 7 bij. Dirk Jan speelt  door, ik 

maak daarna een introever, maar verder geen troefslag omdat mijn H er nu uitgesneden 

wordt. In het eindspel maken we nog een  slag. Dirk Jan suggereerde dat ik beter 3 had 

kunnen spelen voor een  switch omdat distributie aangeven in deze situatie weinig zin heeft. 

Dat is waar, maar ook een  switch geeft ons geen slag meer. Omdat toch twee paren de 

tegenstanders op 2 contract weten te houden krijgen we ook hier een schamele 20% voor. 

Tegen Marc Kuijpers en Martijn Zijlmans deden we het ook niet best, al boekten we nog een 

klein succesje op spel 27: 

 

Na tweemaal pas opende Dirk Jan een Muiderberg: 2 . Marc volgde met 3  waarop ik 3  

bood. Dat vond Martijn teveel van het goede: doublet. Maar dit contract werd door Dirk Jan 

met een overslag gemaakt, zoals aan meerdere tafels en hier haalden we 90 %.  

Totaal 42,92% voor deze avond. We staan net onder de streep. Volgende week moet er wat 

gebeuren. Ik denk niet dat er nog Mulligatawny op het menu komt. 

 

 


