
   Spannend biedverloop (Onbekende auteur) 
Noord: 2 

 

Zuid:  Twee schoppen, da's geen kattepis 

  en mijn kaarten zijn ook niet mis. 

  Ik heb immers veertien mooie punten; 

  Dat wordt een spelletje om te stunten! 

  Zal ik jumpen?...  Nee niet te vlot 

  Drie ruiten wordt mijn eerste bod. 

 

  3 

 

Noord:  Drie ruiten?... klinkt lekker positief. 

  Dat biedt heel duidelijk perspectief. 

  Nu komen mijn klaveren op de proppen, 

  ik kan altijd nog terug naar schoppen 

 
  4♣ 

 

Zuid:  Vier klaveren?...Gut wat een oen. 

  Wat moet ik daar nu toch mee doen. 

  Is dat reëel of is 't azen vragen 

  Ik heb één aas, ik zal het er maar op wagen. 

  Vier harten dus op goed geluk 

  Met al die punten kan ‘t niet stuk. 

 

  4 

 

Noord:  Wat wil ze nou toch met vier harten? 

  Mijn kaarten zijn alleen maar zwarten. 

  't Is steeds weer hetzelfde gedoe. 

  Ze zit te bieden als een koe. 

  Ons contract gaat zo naar de knoppen. 

  Mij rest niets anders dan vier schoppen. 

 

  4 

 

Zuid:  Vier schoppen? Vraagt ze nu naar heren? 

  Die tante zal het ook nooit leren. 

  Ik weet het onderhand niet meer. 

  Ik bied mijn ruiten nog maar een keer 

 

  5 

 

Noord:  Vijf ruiten? Is ze nou bezeten!? 

  Zo zout heb ik het nog nooit gevreten. 

  't Liefst sloeg ik haar direct naar buiten 

  Dwars door haar verrekte ruiten. 

  Vijf schoppen, nou zal ze het toch wel snappen 

  En anders vallen er straks klappen! 

 

 

 

 

 

 

 



  5 

 

Zuid:  Dat moet mij nou weer gebeuren, 

  Die troel blijft maar met haar schoppen leuren 

  En dat is mijn renonce! Weet je wat ik doe? 

  Ik bied gewoon vijf Sans-atout !   

 

  5SA 

 

Noord:  Wel allemachtig!...Sans-atout! 

  Ze is nog érger dan een koe! 

  Nog één keer zal ik het proberen: 

  Zes klaveren, dát zal haar leren ! 

 
  6♣ 

 

Zuid:  Nou breken alle twee mijn klompen. 

  Dat iemand toch zo af kan stompen. 

  Bah, wat heb ik toch een spijt 

  Dat ik ging bridgen met die meid. 

  Mooi dat ik die klaveren niet moet. 

  Ze kan barsten!....Zes sans-atout ! 

 

  6SA 

 

Noord:  Wat een hersenloze griet, 

  Bridgen kan die meid dus niet. 

  Een ding is zeker, dat klein slem sans 

  Maakt met mijn kaart geen enkele kans. 

  Dus… schoppen tot besluit. 

  Het maakt nu toch geen fluit meer uit ! 

 

  Zeven Schoppen ! 

 

Zuid:  Dat is het toppunt, ik geef het op. 

  Wat heeft die meid een plaat voor haar kop! 

  Ze is vast de laagste in haar klas. 

  Zoek het maar uit tante....: Ik pas !!! 

 

 

De geschiedenis vermeldt niet of het contract down ging!!! 
 


