
Spel van de week – 12 april 2020 

Om in tijden van Corona toch nog met bridge bezig te zijn, is er gelukkig de oplossing van spelen op 

de computer. Berry’s Internet Club (wellicht beter bekend als BIC) is een fijne omgeving om solitair 

op te spelen, BridgeBaseOnline (BBO) is ideaal om met je partner te spelen. 

Dit kan zowel in competitief verband (georganiseerd door PBC), of door zelf met een aantal 

bekenden af te spreken. 

BBO heeft inmiddels door wat primetime bridgetijden zijn in Europa, en heeft tussen 19:00 en 23:00 

uur de gratis op te zetten Toernooien dichtgezet. Je kunt nu alleen nog maar betaalde Toernooien 

organiseren. Afgelopen donderdag ging het ‘s avonds dus mis bij PBC, en het starten van de 

parenwedstrijd was niet mogelijk. 

Dan maar een alternatief gezocht, en dat is het opzetten van een viertallenwedstrijd. Gelukkig waren 

er nog 8 clubgenoten van PBC online, waarmee we een onderling potje van 16 spellen gingen spelen. 

We waren nog geen 6 spellen onderweg of we stonden met 34-2 achter.  

 

Werk aan de winkel dus. Gelukkig kwam spel 8 spoedig voorbij. 

 

Biedverloop 

West (Arjan) Noord (Henk den 
Boer) 

Oost (Marc d’Ancona) Zuid (Klaas Munneke) 

1♠ Pas 2♦ (10+) Pas 

2♠ Pas 6♦ ! Pas 

Pas Pas   



 

Het bieden van 6♦ was wellicht ingegeven door de stand. Een 2-2 zitsel in troef is nodig om dit 

contract te maken. Na Schoppen Aas start en Schoppen door (afgetroefd in Oost) trok Marc twee 

keer troef, bedankte de tegenstanders voor hun medewerking en claimde het contract. 

Op de andere tafel werd 4♠+1 gemaakt. 

Verschil 920-450 = 470 punten, ofwel 10 IMP terug. Stand 34-12. 

Spel 10 leverde 1 IMP door een overslag te maken in 2♠. 

 

West (Arjan) Noord (Henk den 
Boer) 

Oost (Marc d’Ancona) Zuid (Klaas Munneke) 

1♠ Pas 1SA Pas 

2♦ Pas 2♠ Pas 

Pas Pas   

 

Start ♥6. Gelukkig geen troefstart was mijn eerste gedachte. De slag liep via de Vrouw voor mijn Aas. 

Ik wil een cross ruff opzetten en liefst niet dat de tegenstanders alsnog troef inspelen als ze aan slag 

komen. Ik speel daarom nu nog geen ruiten, maar eerst Klaver 9 uit mijn hand om te zorgen dat ik 

daarna ruitens en klaveren over en weer kan troeven. En inderdaad, de tegenstanders komen met 

klaveren aan slag en proberen twee hartenslagen te gaan maken, waarvan ik de laatste aftroef in 

West. Nu kan ik in alle rust mijn troeven over en weer gaan maken. 

Conclusie: in dit soort biedverlopen: start vaker met troef, of switch tijdig als je een singleton in de 

dummy ziet liggen. 

Stand 34-13. Schiet nog niet erg hard op zou u kunnen denken. Sterker nog, na 12 spellen was de 

stand nog steeds 34-13. Maar toen kwam het spel met de rode draad, nummer 13. 



 

West (Arjan) Noord (Henk den 
Boer) 

Oost (Marc d’Ancona) Zuid (Klaas Munneke) 

--- Pas 1♣ 2♠ (zwak)  

2SA Pas 3♣ Pas 

Pas 3♠ Pas Pas 

Doublet Pas Pas pas 

 

Start Klaver 3. Na 4 slagen in klaver en ruiten te hebben gemaakt, maakt Klaas de volgende stagen tot 

deze eindpositie: 

 

Ruiten Boer wordt voorgespeeld en ik kan nog maar 1 slag maken. Gelukkig is het  contract 1 down. 

Nu komt de verrassing van de andere tafel, daar was het contract 2 schoppen, gedoubleerd contract. 



Kwetsbaar is dat 670, met de 200 van onze tafel erbij: 870 en 13 IMP. De stand was nu ineens 34-26. 

Met nog 3 spellen te gaan het gat gedicht naar 8 IMP. 

Op spel 15 gingen de tegenstanders 1 down in 3sch, naar zeggen door vermoeidheid, wat ik me kan 

voorstellen. Het is inspannender spelen op BBO dan aan tafel op de club. 

Het resultaat op de andere tafel van 3sch +1. Resultaat 7 IMP. 

En spel 16 houden we 4Sch op contract, terwijl dit op de andere tafel met een overslag werd  

gemaakt. 1 IMP winst. 

Einduitslag: 34-34. 

Een spannende viertallenwedstrijd met voor ons een mooi einde. 

Arjan 


