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Zo hadden we nog niet gespeeld. De
opstelling was als volgt: Ben met als
partner Patrick en Brecht met Eric. En
zoals was afgesproken, kwam Eric ons
oppikken bij de Brecht thuis omstreeks
12.45u. We waren goed voorzien van
routeplanners, er waren er twee, dus
konden we niet verkeerd rijden.

Rond 13.20u waren we ter plaatse, dus vrij
snel! Volgens de routeplanner moesten we
nog 5 minuten rijden, maar dat kan wel
aan Eric gelegen hebben hé. Eenmaal
binnen zag het er een mooie gelegenheid
uit en ook een apart zaaltje voor te
bridgen. Gezelliger dan in die sporthal
waar ze vroeger speelden.

Toen onze tegenstanders arriveerden,
hadden we al een tas koffie uit. En we
begonnen stipt om 14.00 uur; sympathieke
mensen, nog voor mij onbekend.

Rond de 7de  gift maak ik een foutje. Ik
speel een 1ZT net binnen voor –1. Aan de
andere kant spelen Brecht en Eric ook,
2ZT, maar iets meer binnen –3. Een
dubbele score voor de thuisploeg kost 9
IMP's. En in gift 9 spelen onze maten in
een verkeerde manche: 3ZT –1 tegen 4♥
juist gemaakt: weer eens 10 IMP's. Zo gaat
het vlug, niet waar?

En nu gift 16: de thuisploeg zit in 3ZT met
volgende hand, te spelen door Noord. Ik
ben gestart met ♥9 als Oost:

♠ A82
♥ AHB3
♦ H
♣ AHB92

♠
♥
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥ 9
♦
♣

♠ T65
♥ VT7
♦ B98543
♣ 3

Er zijn nu misschien niet zo veel
speelplannen voorhanden die logisch zijn.
Nu, maak er maar eens een!

De dame in kwestie speelt de 3ZT –2, door
schitterend tegenspel van ons natuurlijk.

De volledige gift is als volgt:

♠ A82
♥ AHB3
♦ H
♣ AHB92

♠ VB73
♥ 42
♦ AV62
♣ 865

N
W      O

Z

♠ H94
♥ 9865
♦ T7
♣ VT74

♠ T65
♥ VT7
♦ B98543
♣ 3
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De bieding:

:HVW

3DWULFN

1RRUG 2RVW

%HQ

=XLG

pas
pas

2♣1

3♣
3ZT

pas
pas
a.p.

2♦2

3♦

1: semi forcing
2: relay, afwachtend bod.

Hoe het niet moet, dat weet ik ook, maar
hoe het wel moet, weet ik niet. Zijn er
suggesties, laat het mij dan weten.

En dan gingen we vergelijken met ons
nevenpaar en ik begon al natte voeten te
krijgen: het was al 38-12 in ons nadeel in
IMP’s, of 19-11 in VP’s.

Dus met volle moed terug aan de tweede
helft begonnen. Daar speel ik een
verkeerde kaart terug en zo winnen de
mensen een manche. Van de tweede helft
heb ik geen giftjes meer kunnen
opschrijven want die waren vlug weg in
een box en terug naar hun lokaal.

En met het eindresultaat was onze eerste
nederlaag gekend: 21-9. Maar ik moet wel
zeggen dat ik ons ankerpaar hard miste
want nu dobberen we van links naar
rechts, vrij vertaald van de ene kant naar
de andere kant. Jammer maar volgende
wedstrijd beter.

En zo wij terug huiswaarts. De terugweg
leek eens zo lang te duren.
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Nog steeds op zoek naar een klinkende
overwinning trok Lier 2 naar Aarschot om
een “thuismatch” te spelen. U merkt het al,
een match vol paradoxen en scriptor dezes
tart bij gift 6 al direct het noodlot. Ik zit in
Oost op eerste hand en open 1♥ met
volgende verdeling :

♠ -
♥ AH985
♦ VT8632
♣ V2

Achteraf gezien was Muiderberg
misschien ook in aanmerking gekomen
maar ja, dat zou onze tegenstrevers er ook
niet van weerhouden hebben om 4♠ te
bieden. Kwetsbaar tegen niet denk ik toch
lang na en hoe langer men nadenkt, hoe
groter de kans dat men fouten begaat.
Sinterklaas komt vroeg dit jaar want ik
besluit te redden naar 5♦ (met als excuus
elke 6-5 is biedbaar) en partner corrigeert
naar 5♥ dat vrij vlot gedubbeld wordt. Ik
speel dan nog om te winnen en moet na het
kanonnengebulder vaststellen dat er
waarschijnlijk een iets “veiligere lijn” was:
–5 en 1400 bij de tegenstanders, ik word er
bleek van. Partner reageert ongelooflijk
koel met de volgende boutade: “-5, das
toch nogal veel, hé”. Achteraf zegt
kapitein Dries zeer gevat: “Kwets tegen
niet, laat ze toch die 450 pakken en schrijf
ze met de glimlach op”, of hoe je met
weinig woorden nogal veel kunt zeggen.

Ik ben nauwelijks bekomen van gift 6 of in
gift 7 (wij kwets) gebeurt het volgende. Op
eerste hand wordt geopend met 3♥,
partner dubbelt, pas, en je bekijkt de
volgende hand:

♠ AH8642
♥ -
♦ AVT96
♣ T5

Een monster wanneer partner 3♥ dubbelt
maar nog niet goed bekomen van gift 6
denk ik wederom lang na. 4♥ cue is nu een
mogelijk bod (en ook mijn eerste gedacht)
maar ik leg 4ZT, azenvraag met schoppen
troef, waarop partner 5♣ legt. In zijn ogen
is 4ZT vragen naar de beste mineur, terwijl
ik 5♣ interpreteer als 1 aas; tja, dan maar
6♠ en hopen dat partner ♣A heeft want
anders zou met klaveren uit het contract
wel eens van meet af aan gedoemd zijn om
down te gaan. Harten uit en volgende
dummy verschijnt:

♠ VB95
♥ A32
♦ 2
♣ AV974

Ik vloek binnensmonds en noteer 6♠ +1.
Miljaar, ne kwetsbare zeven gemist, niet
evident om te bieden, maar mischien
gebeurt dit wel aan de andere tafel, het
begint hier geld te kosten na amper 7
giften.  Met nogal een klein hartje de rust
in en wat blijkt: we staan 33-21 of 17-13
voor, een opluchting van jewelste. You’ll
never walk alone, onze maten hadden ook
hier en daar de koffer opengezet en
achteraf bleek dat 6♠ niet geboden werd in
de andere zaal.

De tweede helft start en Palm nr. 3 wordt
besteld. Ons humeur kan helemaal niet
meer stuk bij gift 17 waar de tegenpartij
3♦ +2 speelt terwijl 3ZT dicht ligt. Wrevel
bij de tegenpartij bij de aanvang van de
tweede helft, ons maten hebben die zeker
geboden, het begint hier te lopen jongens!



$FKWHUNODS�1�����

6

In werkelijkheid zal blijken dat ons maten
hier tevens in 3♦ zitten en panikeren dat
deze gift kost!

Dan hebben we dame fortuna aan onze
zijde bij gift 20 (iedereen kwets):

:HVW 1RRUG

7RI

2RVW =XLG

5RJHU

2♥
a.p.

2ZT pas 3ZT

♠ V9753
♥ HB4
♦ AH5
♣ HV

♠ 4
♥ AT87652
♦ BT64
♣ 6

N
W      O

Z

♠ A862
♥ 9
♦ 32
♣ T98753

♠ HBT
♥ V3
♦ V987
♣ AB42

Op de zwakke 2♥ opening (??) besluit ik
om 2ZT te leggen, 16-18 HP met
(dubbele) stop harten, een bod waar je
onmiddellijk veel mee zegt en vermijdt dat
je later sterk moet bieden met een nogal
zwakke 5-kaart schoppen. Partner kan
natuurlijk gratis 3♣ bieden (Niemeyer)
maar besluit zeer gelukkig om in 3ZT aan
te leggen dat met twee overslagen gemaakt
wordt.  Aan de andere tafel vinden ze de
schoppenfit en met 2 azen buiten eindigt
men in 5♠ dat 1 down gaat (♥A,
hartencoupe en ♠A). Het mag dus ook
eens meezitten, somebody up there still
likes us.

Ons maten hun humeur verbetert tevens
wannneer ze 6♦ en 6♥ bieden waar zij
absoluut van overtuigd zijn dat deze bij
ons niet geboden worden. Helaas, ze

bieden ze wel en ons humeur keldert
omdat we nogal overtuigd zijn dat 6♦ wel
en 6♥ misschien niet zal geboden worden
bij Dries en Marijke.

En aan de paradoxen komt geen einde. In
gift 29 zitten we in 3ZT met 28 HP
(18+10) en ik besluit om rustig naar het
toilet te gaan en partner deze gift, deze
wandeling, deze oefenpartij, dit
niemandalletje binnen te laten fietsen. Als
ik terugkom blijkt echter dat de score –1 is
en verbijstering alom. “Tja maat, met ♣B
uit en dit zitsel is er geen ontkomen aan,
sorry”. Tiens, het is hier blijkbaar toch niet
afgelopen want achteraf blijkt dat met een
andere lijn 3ZT toch kansrijk is. Bij Dries
en Marijke is ondertussen de euforie
uitgebroken: zij spelen het ook ééntje
down en denken nu: “na twee slems en het
down spelen van deze onverwoestbare
3ZT, zet de champagne maar koud!”.

We moeten echter wachten tot de laatste
gift, gift 32 (OW kwets), en ook hier zijn
de verleidingen en uitdagingen alom
aanwezig:

:HVW 1RRUG

7RI

2RVW =XLG

5RJHU

2�
pas

dbl.
3ZT

1�
pas
a.p.

dbl.
3♣

♠ AT42
♥ 42
♦ 973
♣ AH53

♠ H87
♥ B865
♦ B65
♣ V76

N
W      O

Z

♠ B9653
♥ VT3
♦ AH8
♣ B4

♠ V
♥ AH97
♦ VT42
♣ T982
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De tegenpartij mag bieden wat ze willen,
ik ga niet afblazen in 3♣ met mijn “quasi
dubbele stop schoppen” en 11 punten. We
spelen tenslotte viertallen en wanneer men
een dame heel de avond verleidt, gaat men
ook niet naar huis wanneer ze je voor het
afscheid uitnodigt voor koffie op haar
appartement, ja toch? ♦A uit en even kalm
blijven nu bij het aanzien van deze
“prachtige” 22 punter, zeer geïnteresseerd
naar het conventieblad van de
tegenstanders turen en in de denktank
kruipen, kortom tijd winnen want hoe
begin je hier aan? De opgave luidt dus:
maak 3ZT met het slechtst denkbare
tegenspel!  Na ♦A wordt er geswitched
naar schoppen klein, voor �V, �H en het
aas. Tja, ♦H zit waarschijnlijk goed maar
waar haal ik nog meer slagen? Harten naar
♥A en ♣T loopt uit naar de boer. West
heeft nu nog veel mogelijkheden om ons
down te spelen maar besluit om de
volgende lijn te kiezen: ♠B, ♦H en ♦8;

verstand op nul en met de ogen dicht ♦V
leggen en hocus pocus, je maakt negen
slagen with a little help from our friends
from Aarschot (3♣-, 2♦-, 2♥-slagen, ♠A
en �10) .

We winnen uiteindelijk met 23-7 en aan de
hand van het voorbije relaas lijkt dit
overdreven, namelijk cruciale manche- en
slemgiften waarvan men denkt dat ze
opleveren, blijken achteraf een storm in
een glas water te betreffen. Het verschil is
echter in zekere mate mede te danken aan
partners die op deelcontracten ook hier en
daar iets meeritsen in de tweede helft.

In plaats van champagne opteren we voor
een iets gezelligere variant, zijnde om 1u
’s morgens bij Marijke thuis nen frissen
Duvel te pakken, dubbel en dik verdiend
na deze toch wat chaotische match. We are
back in business with God on our side, u
weze dus allen gewaarschuwd!!
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Als kapitein van Lier 4 wil ik toch ook
mijn steentje bijdragen tot deze
"Achterklap". Als je het mij vraagt een
schitterend initiatief!! Het idee van onze
“nieuwe hollanders” is dan ook terecht
warm onthaald, en Bron houdt zijn woord
(we hadden ook niet anders verwacht) en
schrijft keer op keer een leuk artikel. Maar
ook Dries wil ik zeker niet vergeten te
vermelden, want hij is het toch die iedere
week trouw alle artikels verzamelt en in
een passend kleedje giet. Tot hier mijn
lofbetuiging.

Als je nu van mij verwacht iets zinnigs
over bridge te schrijven, dan ken je me niet
(daar moet je trouwens goed voor kunnen
bridgen en zover ben ik nog lang niet). Ik
wil je enkel over de eerste vijf minuten
vertellen van de match van deze week.

We spelen thuis tegen Pieterman 9 met
kapitein Tina Borms (ik dacht: “Ha, da's
leuk, die ken ik”). Beneden hangen al twee
mannen aan den toog: “Tja, de anderen
zijn we verspeeld, we hadden ergens
afgesproken maar we hebben mekaar
gemist. Tja, seffens komen ze wel”. Ik
naar boven alles al gaan klaarzetten, en ja,
vijf voor twee komt de voltallige ploeg van
Pieterman naar boven.

De vervangende kapitein, een zekere
Tatsuhiro Ishida, komt bij ons (= is Mitje
en mij) aan tafel zitten. Ik geef hen onze
conventiekaarten en vraag beleefd die van
hen. “Tja, die hebben we niet bij. Tja, we
spelen niet zo dikwijls samen. Tja, we
spelen enkel simpele Acol met DONT en
zo…” Mijn haar komt al recht naar boven.
Ik heb namelijk dit jaar al twee maal
meegespeeld en heb al twee maal een
opmerking genoteerd en een arbitrage
aangevraagd. Een derde keer wil ik toch
liever vermijden, om geen al te slechte
naam te krijgen. Ik zeg hen dat DONT niet

mag. “Oh jawel, we spelen enkel simpele
DONT.” Als ik dan blijf zeggen dat het
echt niet mag, met de nodige
bewijsstukken erbij, aanvaarden ze dat
uiteindelijk en passen hun verdediging
aan.

Tien over twee is het zover en kunnen we
de eerste gift spelen. Mitje in Zuid opent
2� (=zwakke twee). West legt dubbel en
binnen de seconde wordt dit in Oost
gealerteerd. Als ik weer heel beleefd zeg
dat dit niet mag gealerteerd worden, zegt
Oost (Tatsu) dat dat in dit geval wel mag
en zelfs moet want… en spontaan volgt
heel de uitleg, namelijk dat dit een
vierkaart andere majeur ontkent en vanaf
12 punten is en… Als ik dan voor de derde
keer binnen de tien minuten zeg dat dit
niet mag en hen vraag om dit niet meer te
doen, voel ik me toch een beetje een
moeilijk mens, en ben ook wel mijn kluts
kwijt, want ik bied dan maar met mijn
hand 3♥. Ik heb namelijk geen enkele
schoppen en heb zes harten van ♥ABxxxx
en in totaal 11 punten. Ik redeneer: Mitje
heeft zeker geen 4 harten mee, maar
misschien wel één of twee en van
schoppen hebben we er samen maximaal
zes. Totaal fout natuurlijk: 2� wordt
gemaakt en 3♥ gaat, gedubbeld, twee
down.

Achteraf bezien was het wel een toffe
match en dank zij het sublieme spel van
Luc en Lena die heel de tijd heel scherp
geboden en goed gespeeld hebben, hebben
we onze schade nog kunnen beperken tot
14-16.
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