
ClubContactpersonendrive  

 

Als dank voor de organisatorische inspanningen organiseerde Stepbridge een gratis drive met prijzen 

voor alle clubcontactpersonen die ervoor zorg hebben gedragen dat reguliere, bij de NBB 

aangesloten, bridgeclubs op Stepbridge hebben kunnen spelen tijdens de lockdowns. Namens onze 
club hebben Joke , Peer en ondergetekende de meeste inspanningen verricht om het online bridgen 

voor onze clubleden te faciliteren. Eerst via BBO om op een rustig tempo te kunnen wennen aan het 

online bridgen en daarna op Stepbridge. Omdat Joke was verhinderd werden het uiteindelijk Peer en 

ik die deze drive hebben gespeeld op vrijdagavond 26 november.  

Er was grote belangstelling want er speelden maar liefst 126 paren mee. He t was leuk om mee te 

spelen, maar het werd helaas niet echt een succes voor ons met een 74e plaats met 48,6%. En die 

plaats leverde (uiteraard) ook geen prijs op (er was prijs voor de nummers 1, 2, 3, 50%, 20 en ieder 

veelvoud van 20). Voor aanvang noemden sommigen hun woonplaats: Breezand, Zeddam, Maassluis, 

Rozendaal,  Voorhout (Bollenstreek), Bilthoven, Varsseveld, Oldenzaal, Monster, Breda,  thuis bij de 
kachel,  Zoetermeer,  Utrecht,  Hoogezand, en Hasselt (België). Overal vandaan dus. 

Mede doordat de puntenkracht vooral bij de tegenstanders zat en die tegen ons maar zelden fouten 

maakten was het regelmatig vechten tegen de bierkaai omdat het veld als geheel erg gemêleerd was. 
Maar het matige resultaat kwam ook doordat we in een paar lastige spellen verkeerd terecht 

kwamen.  Een typisch voorbeeld was het volgende spel waarin we het zelfs presteerden om in zo’n 

enorm veld een eenzame zaalnul te scoren: 

 
Ik heb een mooie 1-opening, waarna de tegenstander volgt met 2. Peer heeft een negatief 

doublet, waarna Oost 3 biedt. Ik heb qua punten niets over en passen is dus zeker een optie. Maar 

omdat het bieden tamelijk waarschijnlijk uitsterft op 3 als ik pas (Peer kan alleen openhouden met 

minimaal 10 punten) kies ik met de redelijk solide schoppenzeskaart voor 3. Dit lijkt het contract te 

gaan worden totdat Oost ook nog 4 biedt. Ik heb nu niets meer te melden en pas uiteraard. Peer 

vermoedt echter enige overwaarde bij mij door het vrijwillige 3-bod en doubleert voor straf. Mede 

doordat ik A niet bezit is dat contract met geen 10 paarden down te branden. Een bedrijfsongeval. 



Als we hadden gepast had het overigens ook maar 25% opgeleverd, dus zo duur was dat doublet ook 

weer niet. 

 

Aanzienlijk beter ging het is het volgende spel waarin ik, nadat Peer heel duidelijk een erg sterke 

hand aangeeft met een informatiedoublet, gevolgd door een bod in de kleur van de tegenstander, 

een scherpe 5 mocht afspelen. Deze kan down door een klaverenintroever, maar dat is lastig te 

vinden voor de tegenstanders. West speelde na A troef door waarna ik het contract kon maken 

door twee keer vanuit de hand de klaveren aan te spelen. 

 
 

Tot slot nog een spel waarin we te maken kregen met een listige zwakke Sans-opening. 

 



De 1SA-opening van West belooft 9-12 punten. Peer past waarna Oost ook past (uitgelegd als 6-12 

punten, maar met een verdeelde hand met minder punten kan Oost ook weinig anders als passen ). Ik 

heb 15 punten met een verdeelde hand en kan alleen doubleren want de tegenstanders zijn niet 

kwetsbaar. Voor Peer is echter onduidelijk wat voor hand ik heb want het zou ook een wat minder 

sterke hand kunnen zijn (12 punten) en biedt 2. Door de nogal verdachte uitkomst van Oost met 

6, en na A en harten terug waarbij Oost 5 bijspeelt durft Peer de schoppensnit niet aan en blijft 

zodoende steken op 9 slagen voor 21%. En dat terwijl je zonder die zwakke sans -opening bijna 

vanzelf in 4 komt en dat ook maakt want dan neem je gewoon wel die schoppensnit. 
 

Na afloop wordt de Step-wedstrijdleider ‘Marlou [WL]’ uitgebreid bedankt voor de organisatie en  

reageert met ‘Nogmaals hartelijk dank voor de lovende woorden’.  

Andere complimenten en opmerkingen:  

‘Bedankt voor de organisatie! Leuk initiatief. Het zal niet geheel ontoevallig weer erg druk gaan 

worden op Stepbridge vanaf nu. Dus wel toepasselijk om de WL-ers even weer 'in te spelen'.’ 

‘Fijn weekend en van wandelen zal wel niet veel terecht komen’  

‘Ook een mooi weekend toegewenst’ 

‘Prettig weekend, wel voor 5 uur binnen !!!’ 

‘Robin ik ga sluiten cyu’ 

 

En zo vloog er weer een online bridgeavondje voorbij. 

 

Rob 


