
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

Catastrofaal 

Dinsdag 4 oktober 2022, 5e sessie interne viertallen 

Door Sander van der Zwet 

Mijn debuut als schrijver is aangebroken. De spanning in mijn lichaam was dinsdagavond 

voelbaar: mijn blunders zouden publiekelijk worden gemaakt en kritisch tegen het licht 

worden gehouden door niemand minder dan mijzelf. Introspectie en reflectie ervaren de 

meeste bridgers als confronterend. In afwezigheid daarvan zal je echter altijd dezelfde fouten 

blijven maken. Het Star magazine is een mooie gelegenheid voor persoonlijke bridge-groei! 

Je kunt het vast al raden; het bridgen werd afgelopen dinsdag een catastrofaal treurspel. 

Spel 1-14 

NZ: John en Sander 

OW: Rob en Gerard 

Het begon al bij spel 2: 

Gerard Elsendoorn opent in Oost een vrolijke 6-kaart 

klaver op 3 niveau. John volgt in Zuid met 3♥. Na pas 

in West zie ik met ♠A, ♣A en ♥A een dichte 7♥.  

Zonder ♣A en ♠A moeten we op 5 nivo afstoppen, 

maar ons biedsysteem biedt voor zover ik weet geen 

mogelijkheden om dit anders te onderzoeken dan via 

4SA.  

Kort gaat door mijn hoofd dat John weleens AHVxx 

van ha kan hebben, zónder de zwarte azen. Hij zou 

dan op 4SA antwoorden met 5♠, met een onmogelijk 

slem tot gevolg. Het alternatief is afstoppen in 4♥… 

Tja, het jeugdige in me schreeuwde 4SA, waarna 6♥ 

kansloos 1down ging. Ik moest overigens wel 2x 

knipperen toen Gerard 2 maal bekende in harten. Ach, 

in modern bridge mag je kennelijk ook met vierkaarten volgen op 3 niveau. Laten we het er 

maar op houden dan optimisme niet gebonden is aan leeftijd, maar duidelijk in de familie zit.  

Aan de andere tafel stoppen Peter en Klaas keurig af in 5♥, waarna ze als kers op de taart 

een doublet krijgen. Een dubbele blunder voor -14 IMP. Misschien meer geluk bij het 

volgende spel? 

  



Spel 3: 

Na 2x pas open ik de bieding met 1♥. John 

steunt naar 2♥ en nu wil ik onderzoeken of de 

manche binnen bereik ligt. Ik inviteer met 3♦ 

(short suit trial in klaver), waarna John aanlegt in 

3♥. Als zowel ♣A, ♦A als ♥H goed zitten, is het 

afspel een koud kunstje. Klaas en Peter worden 

in 3♥ wederom getrakteerd op een doublet, 

waarna de volgende 9 IMPen naar de 

tegenstanders vloeien.  

 

De pepernoten liggen in de schappen van de 

supermarkt, en het begint erop te lijken dat 

Sinterklaas inmiddels ook bij Klaas, Peter, Rob 

en Gerard is langs geweest.  

 

 

Spel 12 

In het slotstuk tegen Pronk en Elsendoorn wordt 3x 

gepast, waarna John opent met 1♥. Rob heeft zich 

eerst gedisciplineerd ingehouden, maar biedt in 

tweede instantie blijmoedig 3♦, gevolgd door een 

doublet bij mij. John legt aan in 4♣, waarna 

iedereen past. John moet alle zeilen bijzetten om 

10 slagen te maken. Onze sinterklaas is duidelijk 

nog niet in Nederland, want Gerard zijn 

doubletkaarten liggen nog op de stoomboot. 

Angstvallig volgde ik het spel als dummy. Toen ik 

Hxx bij Gerard zag vallen, vreesde ik dat 4ha ook 

zou zitten. Het zou toch niet dat Klaas en Peter…. 

Wat op een vrolijke +130 leek, werd ruimschoots 

overtroffen door +650 aan de andere tafel. Amerigo 

vond naast wat wortels, ook 11 IMPen in onze 

schoenen. 

 

Spel 15-28 

NZ: Harrie en Reggie 

OW: John en Sander 

De moed was ons al in de schoenen gezakt voordat we aan tafel gingen bij Reggie Schouten 

en Harrie Claessen. De bekende neerwaartse spiraal deed keurig zijn werk en Reggie en 

Harrie hoefden alleen maar hun handjes op te houden, zoals je dat vroeger als kind deed als 

Piet pepernoten uitdeelde. Wij strooiden echter met IMPjes. 

  



Direct bij het eerste spel mochten Reggie en Harrie 

een cadeau uitpakken. John biedt in west een semi 

mancheforcing harten spel aan via 2♣ – 2♠ – 3♥, 

waarna ik met het nodige pessimisme pas met een 

renonce.  

Hans en Hans eindigen via een 21-22 SA in 3SA. 

Met 9 slagen van top behoeft het afspel geen 

toelichting. Complimenten aan de 5 paren die 6 

klaver uit weten te bieden. 6♣ levert in de 

butlerscore 10 IMPen op, waar onze 3♥ er maar 8 

kost! Ook de kleine lichtpuntjes in een gitzwarte 

avond moet je vieren!       

 

 

Spel 27 

Met enige opluchting zijn we bij de laatste blunder van dit artikel aanbeland. Overigens niet 

de laatste blunder van onze avond… 

Dit keer een klassiek biedmisverstand tussen John 

en mij, die (maar) 10 IMPen kost. Harrie mag de 

bieding openen op dit voorlaatste spel en gooit 

resoluut het groene kaartje. 

pas 1♥  pas  2♣* 

pas  2♦   pas   2♠** 

pas 3♥  pas  4♥ 

allen pas 

* = MF en echt 

** = 4e kleur 

Ik interpreteer 3♥ als een 6 kaart ha en een 4 kaart 

ruiten, waarna ik 4♥ kansrijker inschat dan 3SA. 

Mispoes. 4♥ -1 tegenover 3SA + 1. Bovendien heeft 

John een 5-4-2-2. Een vriendelijk oproep aan de betere bridgegoden om mij volgende 

week uit te leggen hoe de bieding hier had moeten gaan. Mag John zonder dekking 

zijn distributie met 2SA vertellen, of zijn er betere alternatieven? 

Opgelucht loopt de avond op zijn eind. Voldoende om over na te kaarten en weer genoeg 

introspectie voor deze week. Stiekem had ik gehoopt wat mooie listen van Reinaert te 

kunnen exposeren. Helaas, misschien volgende week. Vroeg of laat komt Sinterklaas ook bij 

huize Van der Zwet langs! 

 


