
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 28 februari, TI5 Krokusvakantie 

Vallen en opstaan 

Bart Schweitzer 

Een groot voordeel van bridge is dat er telkens een nieuw spel komt. Bij schaken heb je, als 

je geen blitz of rapid speelt, een hele avond zitten zwoegen op een geweldige stelling die je 

vervolgens met een onvoorzichtig zetje om zeep helpt. Avond naar de knoppen, geweeklaag 

en tandengeknars. Als je met bridge een spel verknoeit verrek je geen spier (meestal) en pak 

je het volgende board. Dat geldt in het bijzonder voor een parentoernooi met elk spel kans 

op top of flop. Dinsdag was het weer eens topintegraal bij Star met 29 paren en voor ons 

werd het vallen en weer opstaan.  

In de eerste ronde, eerste spel, tegen Marianne Dahmen en Bert Both koos Marianne ervoor 

om na een 2  opening en een 2  antwoord aan te leggen in 3 SA: 

 

Start ruiten B en 9 slagen van top voor 73,08%. Een goede beslissing want 4  gaat down. 

Je kunt niet in de dummy komen voor een ruitensnit. Toch hebben een paar paren de leider 

geholpen waardoor 10 slagen werden gemaakt. Daardoor hielden we er nog 27% aan over. 

In de tweede ronde spelen we tegen Agnes Wesseling en Jan ten Cate: 



 

Jan opent 3 , Dirk Jan Vonk bood 3  en ik maak er 4 van. Vier harten werd 12 van de 14 

keer geboden. Agnes start ♣B. Dirk Jan legt de 3, Jan neemt over met de V en speelt geen 

klaver na. Plus twee. Achteraf leek hem dat niet best maar zie: dat gebeurde dus 9 keer! 

Leverde ons toch nog 65,38% op. 

Dirk Jan vond deze hand geschikt om met 4  te openen: 

 

De tegenstanders, Anneke Douma en Rudi de Mol, passen. Ik ook. In 7 van de 14 keer werd 

er 4 geboden, een keer ging het down. Ook nog 4 keer 2  plus twee. Vier schoppen moet bij 

elke start behalve harten down en er wordt 10 keer met troef gestart, maar kennelijk is de 

ruiten switch moeilijk te vinden. Ook Dirk Jan maakt 4 en daarvoor krijgen we 80,77%. 

Maar het volgende spel gaan we vreselijk onderuit: 



 

Rudi opent 1  en ik doubleer. Dirk Jan biedt 1 , minder dan 5 hcp, en ik moet nu mijn 

schoppen in de aanbieding doen, maar besluit 1 SA te bieden. Drie schoppen wordt gemaakt 

en als ik ook nog down weet te hobbelen door verkeerd weg te gooien is een schamele 

23,08% ons deel. 

Spel 17 brengt ons weer op de weg omhoog met een volle top: 

 

Na twee passen open ik 1 , Léon Bijnsdorp doubleert, Dirk Jan past, Hans Bouman biedt 

2  en ik bied nog 3 . Dat wordt ze te gortig: doublet. Een down was goed geweest voor 

60% maar ik mag een schoppenslag maken, contract. Een aantal OW paren belandt in 3SA 

en als je dan een ♥V start krijgt wordt het lastig met de A over te nemen en klaver te 

switchen. 

Tegen Frank Veger en Peter van der Voorden stoort de 2  opening: 



 

 

Na mijn 2  opening (zwak met beide hoge kleuren of iets sterks) biedt Frank 2  en daar 

blijft het bij. De klaverenfit komt niet meer in beeld. Dirk Jan start schoppen A en switcht 

ruiten. Frank kan nog een schoppen in de dummy troeven, maar moet verder alles uit de 

hand spelen. Een down, 61,54%. Mooi. Dat wordt onmiddellijk gevolgd door een dreun op 

spel 24. 

 

Peter opent 1 , ik doubleer (14 plus elke verdeling), Dirk Jan 3  en daar maak ik 4 van. Het 

contract zit nu in de N hand terwijl het 9 keer in de Z hand wordt gespeeld en er 9 keer met 

schoppen H wordt gestart. Peter start schoppen B. Dirk Jan legt de V,  krijgt een ruiten 

switch en is down. Tja. Waarschijnlijk is het niet dat de start met de B vanonder de H is. De 

enige maakkans is de A leggen, troef trekken, en een kleine schoppen laten doorlopen. Dan 

valt de H en kan op schoppen V een ruiten weg. Volgende keer.. Nu 7,69%. 

Deze achtbaanavond eindigt uiteindelijk toch nog met 53,21% voor ons. Volgende week 

weer spelen in de turbo-Howell! 


