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Zaterdag 9 februari 2019 hebben we voor de achtste keer de Tuindorp 
bridgedrive gespeeld in Huis in de Wijk. Het was vertrouwd gezellig en met een 
deelname van 22 paren een daverend succes! Ik heb weer heel wat 
(oud)cursisten gezien, maar ook diverse paren die voor de eerste keer mee 
deden. Ik hoorde alleen maar positieve verhalen na afloop, dus deze drive 
moeten we ook volgend jaar weer op het programma zetten!  
 
Ook waren er een paar spectaculaire spellen. Spel 3 spande de kroon:  
 
Spel 3  Noord  
Z/OW  ♠ A 6 4 3 
  ♥ V B 3 
  ♦ B 7 3 2 
  ♣ 6 3  
West    Oost   
♠  H V B T 9 7 2 ♠ 8 5 
♥  - ♥ T 9 7 
♦  8 5 ♦  A H T 9 4 
♣  A H B 9  ♣ V T 5 
 Zuid  
 ♠ - 
 ♥ A H 8 6 5 4 2 
 ♦ V 6 
 ♣ 8 7 4 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Het is direct te zien dat OW 6♠ (twaalf slagen met schoppen troef) makkelijk 
kunnen halen. Je hoeft alleen ♠A er maar uit te jagen en dan heeft west de rest 
van de slagen. Het punt is alleen: hoe bied je dit klein slem in schoppen nu? Dat 
lukte uiteindelijk maar één paar (en die werden natuurlijk prompt gedoubleerd).  
 
Het is natuurlijk altijd lastig om na een 1♥-opening van de buren nog een klein te 
bereiken,  maar als bridgedocent wil ik toch een poging wagen. Zuid opent 1♥ en 
hoe kan west het nu het beste aanpakken? Dit is de serie die ik in gedachte heb:  
West Noord Oost Zuid 
- - - 1♥ 
dbl 2♥ 3♦ 4♥ 
4♠ pas ...5♦! pas 
6♠ pas pas pas 
 



Voor een direct 4♠ is de westhand eigenlijk te mooi, want hij heeft zo ongeveer 
tien slagen in zijn vingers op eigen kracht. Om een onderscheid te maken tussen 
een wat zwakkere en sterke hand kan west daarom het beste beginnen met een 
doublet (informatie-doublet). Na 2♥ van noord, 3♦ van oost, 4♥ van zuid, biedt 
west 4♠. Omdat west niet direct 4♠ geboden heeft, weet oost dat west een sterke 
kaart moet hebben. Gezien de drie mooie plaatjes die oost mee heeft, is een 
slempoging gerechtvaardigd. Het sleutelbod is wat mij betreft 5♦! Daar zit immers 
de bulk van zijn kracht zit. Dat is mooi nieuws voor west, die nu weet dat zijn 
kleine doubleton ruiten afgedekt wordt door de honneurs (♦AH) van oost. Hierna 
kan west wel naar 6♠ springen!  
 
Tot slot wil ik het organiserende team nog even complimenteren met de geolied 
verlopen middag: Anne-Lies van de Peppel, Carolien Klarenbeek en Koos 
Stekelenburg, veel dank voor al jullie werk en ik hoop dat we volgende jaar weer 
van de partij zijn!  
 
Henk Willemsens, bridgedocent  


