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BRIDGEN
Op een prachtige nazomerdag eind september namen de meeste deelnemers aan
de bridgedrive in de Leeren Doedel hun
bijzonder smakelijke Spaanse lunch mee
naar het terras buiten om aldaar met de
tafelgenoten de ’s morgens reeds gespeelde spellen te bespreken. Wedstrijdleider
en organisator Saskia Hermans had fraaie
spelletjes gegenereerd. Het volgende spel
was zeker de moeite waard om even over
te praten, want hoe bereik je daar het optimale contract?. Zie diagram 1.
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Oost opent met Een Schoppen. Zuid past
en West kan nu het beste met Twee Ruiten
beginnen. Velen hanteren het Twee SAbod om aan te geven dat zij 11-14 of 16+
met schoppensteun hebben. De ruitenfit
dreigt dan te verzuipen. Noord past en
Oost biedt nu Drie Ruiten. Zuid pas West
Vier SA Noord pas Oost Vijf Harten (twee
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azen zonder troefvrouw want ruiten is
troef) Zuid pas en West Zes of Zeven (gokje) Ruiten. In een ruitencontract kan de
hartenloser weg op de vijfde schoppen. In
Zeven Schoppen lukt dat niet! Oud-voorzitter van de Oosterbeekse Tennisvereniging en oud-rechter Rutger Feith heeft zijn
bridgekennis uit de studententijd weer wat
opgefrist en speelt na een cursus bij Saskia
Hermans weer enthousiast mee! Dat kaartbeoordeling van een geheel andere orde is
dan zijn beroepsmatige oordeel bleek wel
uit zijn start tegen een Vier Hartencontract.
Met AH-zesde in de hand verkoos hij een
klaverenuitkomst van vrouw-negen-vierde.
Dat was rampzalig want zo kon de leider
probleemloos elf slagen maken voor een
topscore!
Het bleef onopgemerkt dus ging men
opgewekt verder met het volgende spel.
Aan een andere tafel zaten de dames Gra
Mol en Janny van Hofwegen. Zij hebben elkaar in vroeger dagen te vuur en te zwaard
bestreden op de Oosterbeekse tennisbaan,
maar de laatste jaren spelen zij met groot
genoegen samen aan de bridgetafel. Janny
kreeg als Oost een mooie twintigpunter
in de hand en opende met Twee SA. Zie
diagram 2. Zuid paste en Gra Mol transfereerde met Drie Ruiten keurig naar harten.
Noord pas en Oost Drie Harten Zuid pas,
waarna West Vier Harten bood want dat
zal makkelijk gemaakt worden, ondanks de
vijfkaart troef tegen! Janny, stoer als zij nog
steeds is, zocht de
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uitdaging op en zondigde tegen de regel
dat de SA-openaar zijn hand heeft verteld
en alleen door mag bieden als hij daartoe
door zijn partner wordt geforceerd. Zij
bood Vier SA en vroeg naar de azen bij de
partner. Toen die met Vijf Klaveren aangaf
die niet te bezitten, wilde Janny met Vijf
SA afzwaaien, maar dat vatte Gra terecht
op als forcing en bood Zes SA. Zes Ruiten
of Zes Harten leek toch wel een beter bod
met een renonce. En daar zat de durfal.
Ruitenaas uit en een kleine ruiten (!!) na.
Janny legde ondanks de renonce in Noord
de heer. Eigenlijk had zij de elf slagen al in
de tas, maar ging nu maar liefst vier down.
Misschien wat zenuwachtig geworden van
de kibitzer! De pret was er echter niet minder om. Aan het eind van de middag werd
de eerste prijs uitgereikt aan Gerard Nas
en Pedro van Haren. Zij staken er met ruim
71% met kop en schouders bovenuit!
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