
AFGELOPEN ZONDAG IN DE TWEEDE DIVISIE……    

‘‘Schriek rijmt op ziek” 

Zondag 4 December 2022, Regio Midden, ronde 6 en 7 

door Jaap Hazewinkel 

Ik had heel veel zin in deze ronde. We mochten beginnen tegen Denksport Centrum Bussum. Oude 

bridgevrienden van GBC InGooi. Leuk om ze weer eens te ontmoeten. Helaas werd mijn 

ochtendroutine wreed verstoord. Op de dag waar veel mensen bezoek krijgen van Sint-Nicolaas 

rijmde Schriek op ziek. Wat nu? Louk Herber kwam als captain met diverse suggesties. Ook met de 

suggestie van Koeno Brouwer, die bleek beschikbaar voor de hele dag. Ik rekende uit: 

systeemkaart in elkaar draaien, ontbijt afronden… ik kon er niet voor 10:15 uur zijn. Dus we hadden 

een korte maar effectieve systeem-bespreking. Getuige spel 1 van de eerste wedstrijd: 

West Noord  Oost  Zuid 

Koeno   Jaap    

  pas  1♥  pas 

2♣ *  pas  2♦  pas 

4♦  pas  4♠ **  pas 

4Sa  pas  5♣  pas 

5♥ *** pas  6♣ ****  pas 

7♦  allen pas 

* 3+ 

** Geen ♥-cue, wel ♠-cue 

*** Vraagt troefvrouw 

**** Ja, en ♣H of de hoge heren 

Dit groot slem werd aan 10 van de 14 tafels gemist, zo ook aan de andere tafel; 11 imps winst. 

Even later verzint Koeno iets bijzonders. 

West  Noord  Oost  Zuid 

Koeno    Jaap   

  pas  pas  1♥ 

pas  1♠  pas  1SA 

allen pas. 

Koeno moest kiezen uit de minors. Om 1SA down te krijgen 

moet ik iets in ruiten hebben… dus start hij ♦H! Hij vond het 

opgelegd…  

Als ♦H houdt weet hij dat hij goed geprikt heeft. Leider is ook 

meteen zijn entree op tafel kwijt. Het eindigt met 2 down, 

waar ons nevenpaar (Louk Herber en Jan Meijer) 1SA weet 

binnen te slepen. 

  



Op dit spel blijkt angst een slechte raadgever. 

West  Noord  Oost  Zuid 

Koeno    Jaap    

       2♠ (zwak) 

4♥  pas  ? 

Uiteraard denk je aan slem. Maar heeft partner een controle 

in schoppen? Ik kan azen vragen, maar dan hoor ik dat er 1 

mist. Dan weet ik nog niets.  

Mijn filosofie is dat je dan een cue moet doen onder de kleur 

waar je een controle in wil horen. Dus wil je een ruitencue 

horen dan bied je 5♣. Om de schoppencue te horen moet je 

dan 5♦ bieden. Maar dat was uiteraard niet besproken. 

Eigenlijk maakte ik me ook zorgen over de klaverkleur. Als ze klaver zouden starten zou dat wel 

eens funest kunnen zijn. Geef Koeno een klavertje meer en een ruitje minder, en klaver is 

inderdaad de downstart. Dus bood ik toch 5♦, want ik wilde eigenlijk dat hij slem zou bieden met 

zowel een klaver- en een schoppen-controle.  

Koeno meende dat de klaverkleur lek was, en eindigde in 5♥, met een overslag gemaakt want 6♥ 

kan niet down. Waarom zouden ze ook klaveren starten in dit biedverloop. Direct 6♥ was wel zo 

praktisch geweest. Enfin…. 

Toen de rook was opgetrokken waren Koeno en ik in de butlerscore ruim bovenaan geëindigd. We 

hebben vooral heel solide zitten verdedigen. 

  


