
EEN SPEL APART 1 

Er zijn van die spellen, als je het bieden hoort, dat je bij jezelf denkt, in dit spel zitten 

wel zo’n punt of 50 à 60. Of willen je tegenstanders jouw bieding frustreren of uitnemen? 

Het spel werd gespeeld op een competitieavond in de B-lijn, in de laatste ronde. Dat het 
de laatste ronde was is wellicht van invloed geweest. Lees en huiver: 

 

West opende met 1  en Noord paste. Oost gaf een bijbod van 1 . Zuid volgde vlot en 

met een stalen gezicht, 2 . West steunde de schoppen van zijn partner met 2 en Noord 

ging op het puntje van zijn stoel zitten en dacht, misschien, na de harten opening van 

West ben ik niet onbemiddeld en hij waagde een gokje en bood 3 . Oost die wel goed 

kon tellen bood resoluut 4 , maar zonder enige aarzeling kwam bij Zuid 5 .  

West ging in trance en bood na het ontwaken 5 . Noord en Oost vonden het welletjes en 

pasten allebei. Zuid van nature al een consequente man bleef ook nu consequent en 

bood 6 . West vond dit nu welletjes en zonder na te denken, deze keer, doubleerde hij 
de zes geboden klaveren. 

Je zou denken dat bij Zuid de tranen in zijn ogen zouden komen bij wat er nu gebeurde. 

West startte met A en vervolgde met een kleine harten. Zuid wilde geen risico nemen 

om zo snel mogelijk de troeven te trekken en speelde uit de dummy H, die door Oost 

werd ingetroefd. Oost speelde nu A en speelde ruiten na toen hij bij zijn maat B zag 

vallen. Na H van West speelde deze, in de hoop, dat zijn partner A zou hebben en 

Zuid tenminste één schoppen, een kleine schoppen. Oost speelde nu ruiten na die door 

West werd ingetroefd. V werd nu nagespeeld. A leverde Oost-West nog een achtste 

slag op, zodat het spel zeven slagen down ging wat een score opleverde voor Oost-

Westvan +2000 ! 

Na de invoering van het resultaat gaf het kastje de informatie dat de meeste paren in 

Oost-West 4 +3 hadden gespeeld en er één paar was dat 6 +1 (+1460) hadden 

gemaakt. Eén Noord-Zuid paar was ook in de klaveren terecht gekomen en had 5 -4, 
ongedoubleerd mogen spelen. 



Wat is nu de moraal van dit verhaal? Helemaal geen! Ik keek wèl bewonderend naar 

Noord omdat hij in staat bleek volkomen emotieloos te bieden, te spelen en ook nog de 

score aan te horen. De week erna vroeg ik aan Howard Berkeley of deze score niet een 

ster moest opleveren, maar hij was van mening dat we maar zes schoppen hadden 

moeten bieden dat hadden we wel één ster toegekend gekregen. 
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