
Aan al het moois komt een einde. Vorige keer zei ik dat we minstens 13 gemiddeld moesten halen. 

Het werden er 11.226. Hadden we de 13 wel gehaald dan was het op ongeveer een tiende van een 

vip net wel net niet gehaald. Beetje lastig te zeggen omdat de scores van de anderen dan ook anders 

zijn. Hoe dan ook, het was niet voldoende en volgend jaar zullen we onze kunsten weer vertonen in 

de tweede divisie tenzij de zeerob weer eens niemand kan vinden om naar Utrecht te gaan. 

 

En op de vraag of het nu allemaal nodig was om te degraderen geef ik aan het eind een duidelijk 

antwoord compleet met cijfertjes, maar in het kort…. Nee. 

 

Zoals alle keren zit Matthijs noord, ik zuid, JM oost en Hauke west 

 

Wedstrijd 19 tegen Breda de nummer laatst op dat moment, de quizvragen 

 

Als er een wedstrijd is waar de punten moeten pakken dan is het deze wel.  

 

spel 9 ongestoord bieden  

1 - 2 

2 - 3 

3 - 3sa 

4 - ? 

 

Gelijk op het eerste spel mogen we beslissen, door richting slem of niet nu partner een 65 in de hoge 

kleuren heeft aangegeven en een minimale hand. 

 

 

 

Spel 10 allen kwest, na een goede score op het 1e spel, mag je nu openen na een 

pas bij oost. 1, 3, 5 (4 kunnen we niet bieden dat is bij ons geen klavers) 

 

 

 

 

 

Spel 11 niemand.  Gelijk weer in de slemzone. Je partner start het bal met  

1 - (p) - 1 - (2) 

Dbl – (p) - 3 - (p) 

4 - (p) - ?   durf je het aan om azen te vragen dan wel 4 te bieden wat last train 

zou moeten zijn ( controle) 

 

 

 

Spel 12 wel tegen niet. 

(pas) – pas - ( 1 precisie any 16+) - ? 

Een tekortkoming in ons systeem, we hebben geen goede afspraken tegen precisie. 

Na een natuurlijke 1 is bij ons 2 beide Majors en bij voorkeur nog een fractie 

sterker (of veel zwakker). Geen idee of Matthijs 2 op zou vatten als majors maar ik 

denk dat hij dat gewoon ziet als swak met ruitens. Dus wat doen we 1 omdat de 



hartens beter zijn of 1 omdat de 5kaart  er anders nooit meer uitkomt en we komen nog wel een 

keertje aan de beurt. 

 

  

Je bent ongestoord in 3sans gekomen en krijgt een harten 3 start (3e 5e) 

Het initiële plan lijk een beetje ha tien als die al houdt hebben we 8 slagen en een 

te ontwikkelen klaver is de 9e. Zo niet klaver aas goed en we hebben we 9 en 

anders kunnen de schoppens nog 3-3 zitten en de schoppen snit goed. 

Je begint dus met ha 10 voor de boer die harten naspeelt. Je speelt klaver naar de 

heer voor het aas van west die de 3e ronde harten speelt. (oost bekent niet). 

Oversteek met ruiten naar de hand en schoppen 9 laten lopen voor de 10 van oost 

die klaver boer naspeelt. 

 

Hoe nu verder? 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd 19 tegen Breda de nummer laatst op dat moment 

1 - 2 

2 - 3 

3 - 3sa 

4 - 5 

6 

 

Na 2 weet ik al dat hij een minimale hand heeft. Ik 

bied 4e kleur in de hoop dat partner 3 gaat bieden 

want met Axxxx KJxx Kxx x hebben we 13 slagen.  Ik 

hoor echter een 5-5 in de majors. 3sa is beter met een 

5503 met Jxx in klaver maar ook met AKxxx KJxxx xx x 

heb ik 9 slagen en heeft 4 nog mogelijk problemen. Ik 

besluit tot 3sa en  hoor nu 4 maat heeft een 6-5. Het 

liefst vraag ik azen want dan kom ik achter de 

schoppen en harten plaatjes maar weet niet zeker of 

4sans wel azen vragen is en niet een 1-2-6-4 of zo. Maar ik heb een mooi alternatief. 5 biedt 6 met 

twee van de 3 tophonneurs. Het afspel is makkelijk ruiten start gepakt gesneden in troef. Harten naar 

het aas, herhaalde snit, klaver naar de aas, harten vrouw meegenomen en ruiten voor. Lekkere 

begin, slechts 4 paren bereiken slem… sorry ook nog iemand in 6 en dat ging down… laat dat nu net 

aan de andere tafel gebeuren. Gelijk 14 imp in de wedstrijd 

 



Ik besloot de druk op de ketel te zetten en 3 te 

openen, had beter 5 kunnen doen, want dat zit!  West 

volgde 3 en Matthijs paste een rondje. Misschien 4 

een beter bod wie weet druk je ze in 4 want daar heb 

je wel een bodje voor. 3 werd uitgepast en scoorde 7 

imp want aan de andere tafel bood noord 3sans na een 

zelfde begin. Na een hartenstart was dat ten dode 

opgeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - (p) - 1 - (2) 

Dbl – (p) - 3 - (p) 

4 - (p) - Kans gemist om te scoren. Matthijs waardeerde 

zijn hand nu af en volstond met 4 waarna ik ook niets 

meer kon. Slechts 4 paren wisten deze 6 te bereiken, 

gelukkig niet aan de andere tafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spel 12  

(pas) – pas – (1) - 1 

(2) – pas – (3sa)…. Aarghh 

Ik koos ervoor om 1 te volgen. Dat voorkwam 

natuurlijk dat de tegenpartij in 5 gaat komen. Maar 

het voorkwam ook de kans dat we 4 of 5 met een 

doubletje mochten hebben. Na 3sans had ik goede 

hoop dat 3sa wel eens down zou kunnen gaan met mijn 

hartens en ruiten heer. Ik start harten en geef later de 

4e overslag weg. Het is 6sans in oost want ik kom in 

dwang, maar dat contract wordt door niemand bereikt. 

En wat gebeurde er bij het nevenpaar. Die worden 

gedoubleerd in 4 maar lopen daar zelf uit naar 5 



waarna de tegenpartij weer loopt naar 5 en dat werd voorzien van een doublet en ging uiteraard 

fluitend over tafel. 16 imp verlies 

 

Spel 14 was kut. Ik maak een dure fout. Oost begint met 

met een 2sans opening. 7-15 met schoppens en ruitens en geloof ik ook een 25+ sans al ben ik niet 

zeker meer. Ik volg 3 en krijg een straf doublet. Schoppen start pas ik met het aas en ik moet nu 

natuurlijk even harten aas meenemen voordat ik op de klavers een schoppen weg doe en mooi 1 

down ga tegen een koude 4. Maar ik ga gelijk op de klavers af??? En tot overmaat van ramp weet 

het nevenpaar 4 niet te vinden. 

 

Op spel 15 hebben we weer een precisie probleem   

 Na een 1 opening kan Matthijs wederom niet zijn twee 

kleuren aanbieden. Hij volgt een harten en daar blijft het 

bij. Wint in de wedstrijd omdat aan de andere tafel 5 

niet gemaakt worden. Na een troefstart kan je 2 hartens 

troeven en een harten afstaan. Je verliest 1choppen en 1 

harten slag. Dat werd gelukkig niet gevonden  aan de 

andere tafel 

 

De wedstrijd kabbelt rustig verder tot de laatste twee 

spellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Je bent ongestoord in 3sans gekomen en krijgt een 

harten 3 start (3e 5e) 

Het initiële plan lijk een beetje ha tien als die al houdt 

hebben we 8 slagen en een te ontwikkelen klaver is de 

9e. Zo niet klaver aas goed en we hebben we 9 en 

anders kunnen de schoppens nog 3-3 zitten en de 

schoppen snit goed. 

Je begint dus met ha 10 voor de boer die harten 

naspeelt. Je speelt klaver naar de heer voor het aas van 

west die de 3e ronde harten speelt. (oost bekent niet). 

Oversteek met ruiten naar de hand en schoppen 9 

laten lopen voor de 10 van oost die klaver boer 

naspeelt. 

 

Hoe nu verder? Ik maakt nu een heel domme fout. Het is nagenoeg altijd goed om na een slag of 6 7 

nog eens te kijken of je plan nog klopt. En na klaver boer is het spel gespeeld….. tenminste als je de 

boer goed leest. Ik pakte dom met de vrouw pakte de ruitens en deed de schoppen snit en ging 

down. Ik had natuurlijk de ruitens mee moeten nemen en klaver spelen oost ingegooid… zo stom. 

Kost 12 imp bah 

 

 

Nogmaals 12 imp weg op het laatste spel na een 2 

opening bij west hou ik in zuid open met een doublet. 

Matthijs gooit hem vol naar 4 en ik heb helaas de 

verkeerde punten en gaan 1down. Niets mis mee. Echter 

het nevenpaar doubleert 4 en laten het maken.  Ruiten 

heer start gepakt leider wil schoppens troeven en speelt 

een schopje op door Hauke opgestapt met het AAS!!! 

Niet met de heer, daardoor dacht JM dat Hauke de heer 

niet had en dus wel klaver aas moest hebben na een 8 -

11 sans van Hauke. Ha vrouw na gepakt en schoppen op 

getroefd met de 9. Ruiten na getroefd, schoppen 

getroefd en over getroefd en de leider speelt een ruiten 

en doet een schoppen weg, JM mag nu in de dubbel 

renonce ruiten of onder klaver heer vandaan spelen… 

 

We verliezen ineens met 54-29. Bah.  Het eten zal zuur smaken… helemaal als je een broodje tonijn 

salade neemt, daar hebben ze een raar zuurtje overheen gedaan.. dus maar weer aan de hamburger 

en matige kroket… ja topsport dat bridge al die atleten aan de hamburgers en kroketten. En dan 

moet je dat ook nog wegspoelen met pepsi. Ja 1e divisie kaart komt meer bij kijken dan je denkt. 

 

 

 

  



We gaan verder met wedstrijd 20 tegen Crash 1 (10e op dat moment), de quizvragen 

 

(2) – dbl – (4) - 5  

(pas) - ? Doen we er een 6e bij 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) – dbl - 4 ?  hoeveel harten bied je 

 

 

 

pas – (pas ) - 1 - (2) 

2 - (2) – pas – (4) 

Je komt uit met harten aas tegen 4 en partner doet harten 3 en de 

leider de 9. Je doet weliswaar laag is aan, maar heeft dat zin met die 

singelton in dummy. Je doet ook laag is even maar hebt ook lavithal 

principes… wat kom je na? 

 

 

 

 

 

wedstrijd 20 tegen Crash 

 

Op het 3e spel gooi ik gelijk 14 imp in de aanbieding. 

Pas – (3) - 3 - (pas) 

4 - (pas) - 5 - (pas) 

5 - (dbl) - 6 - (pas) 

….7 en oost dacht met harten aas ik doe een dubbel en 

leg het aas op tafel. Op een een of andere manier kwam  

niet in mij op dat Matthijs 6 biedt met een 2e controle 

harten en niet een 1e controle, Maar goed als dat dan 

niet in mij opkomt had ik de bal nog terug kunnen 

kaatsen naar 6. Ad zei later je moet gewoon zeggen dat 

het na 3 gelijk 7 voor je ging. Hoe dan ook de 

tegenstanders waren wellicht meer van slag dan wij. 

Want de punten bleven maar komen. 

 



(1) – p – (4) – dbl 

(4) – 4sa – (dbl) - 5  

(dbl) - 5 - (dbl)   

Die liet ik maar staan. Nu partner uit 5 loopt heeft hij 

hartens en ruitens ik zie geen reden om naar 5 te lopen 

met mijn goede ruitens. Maar wellicht moet ik het wel 

doen om te voorkomen dat het iets gaat als harten voor 

het aas harten getroefd etc… in 5 heb ik dat gevaar niet 

want ik stop de ruitens direct. Maar goed het gaat net als 

5 met een overslag. Het nevenpaar heeft de uitnemer 

van 5 wel gevonden. Slechts 5 paren kwamen in een 5 

rood contract eentje in 6 en behalve ons nevenpaar vond 

niemand de uitnemer. De meesten gingen geruisloos 2 

down in 4. Doubleer ik 4 niet moet ik nog maar zien 

of we in de bieding komen. 

 

 

 

pas – (1) - 3 - (4) 

Pas – (6)  

En na ruitens aas start en schoppen switch komt klaver 

heer uiteindelijk binnen. 5 paren bieden 6 eentje maakt 

het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer impen als ik een deelscore met overslagen maak 

door de verkeerde start. Nevenpaar vind wel de introevers 

na een kleine klaver start onder de heer vandaan en speelt 

2 eentje down. Direct gevolgd door nog 3 impen omdat ik 

kwetsbaar maar 1 down ga en 2 aan de andere kant. Maar 

die leveren we weer in omdat het nevenpaar wel een 3 

laat maken waarin ik down ga, maar die pakken ze wel weer 

terug met hun 8-11 sans die ze gedoubleerd mogen maken 

 

 

 

 



2 – (dbl) – 4 - (5 ) 

En daar bleef het bij. Goed getimede zwakke twee van 

mij, meestal geen 5 kaart in de 1e en 2e hand. 

Nevenpaar kwam wel in 6 net als 13 andere paren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pas – (pas ) - 1 - (2) 

2 - (2) – pas – (4) 

Oost had door moeten gaan met harten, dan wordt de 

dummy troef kort om en de troeven te trekken en een 

entree over te houden voor de vrij getroefde klavers. 

Maar de leider schakelde over naar de ruiten en nar 

ruitens aas troef aas troef naar de vrouw had Matthijs 

een overslag. JM mocht 3 al hebben voor een 

geruisloze 1 down. 

 

En de koek was nog niet op 

 

 

 

 

 na ongestoord 2 (multi) 2sa - 3 (min met harten) – 3sa 

kwam Matthijs heel fijn uit met ruiten 8. 3sans had nu 

geen kans meer en mijn buurman was pissed. Hij had lang 

nagedacht om toch 4 te bieden met zijn singelton en dat 

zit wel. Hauke had moeite 4 te bieden maar kreeg 

schoppen 8 uit en kreeg de tijd om zijn hartens te 

ontwikkelen omdat er geen ruiten switch kwam na de 1e 

keer harten. 

 

 

 

 

 

 

 



Nog meer punten binnen omdat het nevenpaar wel in 4 komt 

maar onze buren blijven hangen in 3 omdat oost zijn hand 

onderwaardeerd…puntenkul sukkel. 

(pas) - 2 - (dbl) – pas 

(2sa) – pas – (3) – pas  

3  ap 

Wederom bleken ze moeite te hebben met de 2 opening. Dit 

keer had ik gewoon wel mijn 6 kaart. Oost koos ervoor om zijn 

harten vie Lebensohl aan te bieden en zo ttonde hij een  0-7 a 8 

pnt. Maar de 5e harten en een partner die niet al te veel 

schoppens heeft, 2 dubbeltons.. beetje passief. Direct 3 had 

beter uitgepakt. Al moet ik dan ook nog zien of west hem 

volgooit. Zoveel heeft hij ook niet over voor zijn doublet. 

 

 

 

Op spel 31 maakt de computer 3sans, maar ja dat is met open kaarten. In de praktijk maakten slecht 

2 paren het. Op het laatste spel krant ik nog een 4 gedoubleerd af voor -4 ipv -2. Kost nu 4 imp ipv 

omgekeerd en de teller stopt op 71 -25 voor de good guys.  We doen weer mee! 

 

 

 

Wedstrijd 21 Limburgia, ook een concurrent voor degradatie 

 

Ja mag uit na  1sa - 2 - 2 - 4 

 

Wedstrijd 21 Limburgia, ook een concurrent voor degradatie 

 

1 - (pas ) - 2 - (dbl) 

Pas – (2sa) – pas – (3)  

Pas – (3)  

 

De eerste 6 impen zijn voor de buren als ze als een van 

de weinigen in een deelscore blijven hangen. Meer dan 

de helft van het veld gaat down in 3sans en ons 

nevepaar in 5 nadat ze 4 mee hadden kunnen 

nemen.   

 

 

 

 

 

 



Niet veel later pakken we 3 daarvan terug omdat ik een van 

god los 3 opentrek op xxx – xxx- x – QT9863 en dat drijft 

de buren naar 4 in de 4-3 fit wat 1 meer down gaat dan 

3sa. 6 impen gaan weer terug als wij 3sans contract 

verdedigen en ons nevenpaar maar 400 opraapt tegen een 

ongebelde 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op spel 40 doen de tegenstanders een helpsuit trial in 

ruiten. Wegens geen hulp blijven ze in 3 hangen. 

Slecht 4 paren bieden dom 4 en maken dat….. ons 

nevenpaar is er eentje van na een 8-11 sans opening in 

west 

 

 

 

 

 

 

 

Nog eens 10 impen in de tas vanwege sans ranges West 

opent niet 1sa en na 1 - pas – 1sa blijven ze daarin 

hangen. Nevenpaar weet 3sa wel te bereiken en ook nog 

te maken, maar die impen leveren we weer snel in als we 

na een competitief biedverloop in 6 komen met 2 azen 

weg. Had overigens niet gehoeven… deze 11 imp zijn op 

mijn rekening en door slecht parkeren van Matthijs komen 

daar nog 3 impen bij op het volgende spel vanwege een 

verkeerde start. Maar herpakken ons door een 

opgedreven 4 down te spelen voor 6 imp 

  



 

 

op het laatste spel wel een goede start van Matthijs, klaver 

8 was goed voor 12 imp. De leider ontkomt nu niet aan 

een harten slag een klaver slag en  ruitens aas. Hij mag dan 

kiezen of hij nog een klaver wil verliezen of een troef. De 

leider koos ervoor om een troefslag te verliezen. Het 

contract is koud in de oost hand. Eerlijk gezegd geen idee 

hoe Hauke het heeft gemaakt na de klaver start. De 

meesten die het maakten kregen een harten start. 

 

De teller eindige op een 41-28 overwinning. 13.52 vips 

eigenlijk niet dik genoeg 

 

 

In ons hotel worden we al herkend met de woorden, wie 

van de vier is nu aan de beurt om te betalen. Tijd voor een 

bier en een Chinees. Morgen de laatste dag met nog 2 wedstrijden te gaan. 

 

 

Wedstrijd 22 Vallon Bridge  de nr 3 

 

 

 Gooi je hem vol na  

Pas – (pas) - 1 - (3) 

3 - (pas) 

 

 

 

 

Wedstrijd 22 Vallon Bridge 

 

Linda Molle trekt nog even door na het biedverloop 

Pas - 1 - pas – 2sa (GF )  

3 - 3 - 4 - 4  

En komt in een ijskoude 6 terecht, door slechts 8 paren 

geboden. Geen fijne start.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 spellen later zitten ze in het verkeerde slem en ben ik 

nog niet wakker ….^*^)$(Y^48OY^&&%^*&^$%^#& 

2 - (dbl) – pas - 3 

Pas - 6   

 

gaat de dummy open een een hoop gemopper bij ter 

Laare 3 is minstens een 4 kaart …  de schoppen 

start is in de vork Hij stak over in ruiten en speelde 

harten 9 voor…. En die dek ik niet….. Het heeft me 

afgelopen jaar al zoveel gekost door negens (en ook 

tienen) niet te dekken, dat is niet normaal meer. 

Negens ALTIJD dekken wordt mijn nieuwe plan van 

aanpak. Dek ik wel wordt uiteraard harten 7 de twee 

slag. 

 

Ik geef het bieden op na  

p p 1 2  

p 3 p p 3 

En we pakken 9 impen terug en nog meer gemopper 

omdat wij niet te hoog bieden. Altijd leuk om tegen 

Marco en Linda te spelen. Andere tafel ging down in 

3sans? in zuid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op  spel 6 komen wij net als de rest van het veld niet 

in slem na het begin  pas -  pas-  2 - 3 (15+ met 

harten)  - pas – 3sa en heel lang gebeurt er helemaal 

niets, alles slaat uit en alles lijkt saai niet de spellen om 

op te scoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pas – (pas) - 1 - (3) 

3 - (pas) 

 

Ik paste ik heb te veel losers en Matthijs kan hier ook 

helemaal niets hebben. Achter zei Matthijs ook dat hij 

beter kon doubleren  en na mijn antwoord 3 bieden. 

dan missen we deze manche echt niet meer. We leveren 

nog 6 imp in omdat we nu wel 4 bieden en dat zit niet 

op snit, maar de andere tafel weet het contract te 

vermijden. 

 

 

 

 

Maar die pakken we ook gelijk weer terug omdat we na grof tussenbieden ze opdrijven naar een te 

hoge 4 en op het laatste spel ook nog 12 impen omdat Marco een bijzonder kijk op het bieden had 

en ze in het verkeerde contract kwamen. We winnen de wedstrijd met 38-27 en nog nooit zoveel 

gemopper gehoord. Alhoewel de laatste keer dat ik tegen hem speelde en de eerste keer ook …. Dat 

zijn in  mijn geval dus alle 3 keren dat het zo was. 

 

We staan nu 3 plaatsen onder de streep en moeten tegen Crash 2 die precies boven de streep halen. 

Om hun voorbij te gaan moeten we 17.5-2.5 winnen. Dat zijn 36 impen. Maar er moeten 

waarschijnlijk nog een paar vips bij. Vuurwerk tijd 

 

De laatste wedstrijd tegen Crash 2 

 

pas – (1) – pas - 4 (fitbid) 

4 (majors) - 6 - ? 

Nemen we niet tegen wel uit met 6 hoog of hebben we met ruiten vrouw een slag en hoop op een 

tweede als in een ontwikkelde harten danwel een klaverslag als gaat die vrouw natuurlijk wel bij mij 

gevonden worden. Maar partner kan de boer hebben 

 

  



De laatste wedstrijd tegen Crash 2 

 

 

 

 pas – (1) – pas - 4 (fitbid) 

4 (majors) - 6 - ? 

Ik koos voor de mogelijk 1 down, dat scoort het meest 

als het lukt en we moeten 50-60 impen halen, start 

harten 9 en de leider doet de klavers inderdaad goed en 

maakt 12 slagen… sloeg uit, moet dus toch uitnemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het 3e spel is het raak voor ons.  

Nadat ik een 22 – 23 sans heb aangegeven (oh had ik maar 

21 puntjes..) komen we via 3 3sans 6 in slem terecht. Ik 

probeer van alles maar uiteindelijk blijft de schoppen snit 

over en die zit goed.   

 

 

 

 

1 - (pas) - 2 - (4)  

Ja ik kan wel doubleren en 4 zal wel down gaan maar dat 

is ook maar 100 of 300 punten. We hebben die impen 

nodig dus 5  als partner unbalanced is en kort in een lage 

kleur zijn er voldoende handen te verzinnen waarmee 5 

een kans heeft. Zonder de noodzaak voor veel impen zou 

ik dubbelen of zelfs  gewoon passen, maar het is geen 

gewone wedstrijd het is een 20-0 of niets wedstrijd 

Matthijs heeft een balanced prut hand en ik ga kansloos 

down en lever 7 imp in. 

  



 

Nog een keer 5 impen omdat ik 1sa uitneem en we in 

de verkeerde deelscore komen. 2 was het verkeerde 

contract.  

1 - 1 - 1 (-> naar sa) – pas 

1sa – pas – pas - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed getimede 3 opening en een pas pas plaatst oost 

voor een probleem. 9 impen omdat ik 3 mag hebben. Ik 

ga 2 slagen te veel down omdat ik de 9 liet lopen en nog 

een slag t veel weggaf aan het eind. Iets te makkelijk voor 

50 per slag zitten kaarten. Het is wel 4 en dat bereikte 

het nevenpaar ook 9 imp 

 

 

 

Komen 2 spellen later nog 10 impen bij omdat wij wel 

5 bereiken en de andere tafel met 4 volstond 

 2 - (pas) - 2  - 2  (bij mij uitgelegd als  of  en ) 

Pas (*) –  (3) - pas  - (pas)  

Dbl – (pas)  - pas – (3)  

4 - (pas) - 5 - ap 

(*) dat kunnen alleen maar hartens zijn bij ons. dbl is 

sterk met sans en alle andere kleuren zijn te bieden. 

Matthijs dacht dat hij heel mooi een psych ontmaskerd 

had, maar hij kreeg niet de uitleg dat 2 iets anders 

was dan hartens. 

 

  



Maar de gewonnen impjes leveren we ook weer in omdat ik op impen jacht een balanced 10 punten 

open in de 1e hand en nu komen we te hoog. En dat doen we op het laatste spel ook Matthijs 

inviteert erg licht en ik neem te licht aan. Bewijst maar weer dat je met gokken in bridge meestal 

verliest. Alle pogingen om impen te pakken door af te wijken kosten en hadden opgeleverd als ik het 

niet had gedaan….. maar ook dan was het niet genoeg. We winnen 39-29 en dat is niet voldoende. En 

degradatie is een feit.  

 

Het enige waar ik echt heel blij van wordt is dat ik niet meer zo veel hoef te schrijven. Niet dat dat 

zo’n probleem is, maar die nbb uitslagen site is zo ruk….. moet zo vaak weer helemaal terug naar het 

begin.  

 

 

En was het degraderen nu nodig. 

 

Nee natuurlijk niet. Te veel vermijdbare fouten gemaakt. Ik heb ze niet allemaal opgeteld maar als 

we er allemaal eentje minder hadden gemaakt per weekend dan waren we al niet gedegradeerd. 

Maar aan zo’n statement heb je natuurlijk niets… eens kijken naar de cijfers 

 

We hebben 8.81 vip gehaald. Met 9.15 waren we safe. Dat 0.34 vip per wedstrijd dat we te kort 

komen. Een wedstrijd met 29 imp verschil verliezen of 27 imp is dat verschil. Sta je minder achter dan 

zijn 2 imp per wedstrijd al genoeg. Anders 3. Hoezo overslagen zijn niet belangrijk in viertallen. 1 

kwetsbare downslag te veel is al 3 imp. Iets kwetsbaar voor 1 down doubleren is al die 3 imp. 3 maal 

een overslag ook. Ook kan je genoegen nemen met een deelscore swing (6 imp) per 2 wedstrijden. 

Hoezo minder snel openhouden in viertallen en het deelscore gevecht niet aangaan.  

 

Mijn statement allemaal 1 fout per weekend minder en we waren niet gedegradeerd is zelfs veel te 

ruim. Misschien zelfs wel 1 dure fout over alle 4 weekenden per persoon minder was al genoeg 

geweest. Scherpe manche wel maken is in een gelijkgaande wedstrijd al 6 vips in de kering. 

 

Nog eens anders naar de cijfers kijken geeft ook een heel leuk beeld van wanneer en tegen wie we 

het meest hebben laten liggen. 

 

De ochtenden in uitslag met tussen haakjes de eind rank van de tegenstander 

3.42 (7);  7.71 (22); 3.42 (2); 15.10 (20); 7.20 (6); 5.20 (24); 4.08 (23); 6.96 (3) 

Dat is een gemiddelde van 6.13  en inclusief 4 degradanten. Nog erger is het als je naar de zaterdag 

ochtend kijkt met 4.53 gemiddeld. Dat is ook verreweg mijn meest slechte deel van het weekend. Ik 

ben een nachtmens en kom meestal met 5 uur slaap of zo aan tafel. Ik kan gewoon niet eerder 

slapen, maar moet wel om 11 uur beginnen in Utrecht. 

 

De middag zittingen na de lunch zijn verreweg onze beste zittingen 

11.20 (15); 18.33 (13); 16.73 (12); 15 (19); 5.61 (10); 2.97 (8); 18.77 (9); 12.8 (17) 

12.68 gemiddeld en allemaal tegen de midden moot. Alleen van de Lombard (2 en 3) konden we niet 

winnen in de middag. 

 

En als we dan de late middag zitting ook nog even meepakken 

2.28 (4); 3.42 (5); 0 (1); 4.62 (18); 13.04 (11); 11.20 (14); 13.52 (16) 



Dan is dat met 6.87 toch ook te weinig. Met name de eerst twee weekend hebben we dik verloren. 

Weliswaar tegen teams die allemaal hoog eindigden maar toch. En dat brengt ons naar het overzicht 

per rang 

 

Kijken we naar de top 10 dan komen we op een  

3.42 (7);  3.42 (2); 7.20 (6); 6.96 (3); 5.61 (10); 2.97 (8); 18.77 (9); 2.28 (4); 3.42 (5); 0 (1);  

Met 5.41 gemiddeld kunnen we wel zeggen dat we er af gehakt zijn door de top 10. Klaarblijkelijk zijn 

die toch gewoon te goed en wij te slecht. Wij maken een fout zij straffen dat af. 

 

En naar de middenmoot 11-17 

11.20 (15); 18.33 (13); 16.73 (12); 12.8 (17); 13.04 (11); 11.20 (14); 13.52 (16) 

Allemaal gewonnen!!! Met een gem van 13.83. Dit vind ik toch wel de meest klinkende statistiek dat 

we wel degelijk kunnen kaarten en toch niet te slecht zijn en wellicht niet in de top van de 1e div 

thuis horen maar wel in de 1e div. 

 

En de degradanten 18-24 

7.71 (22); 15.10 (20); 5.20 (24); 4.08 (23); 15 (19);  4.62 (19); 4.62 (18); 

En hier is waar we het verloren hebben. Tegen de degradanten hebben we 8.05 gehaald. Dat is 

minder dan ons totaal gemiddelde! Geen idee wat de conclusie is die we hier uit kunnen trekken 

over het waarom we tegen de slechtste teams slecht presteren. Dit horen toch gewoon allemaal 15+ 

overwinningen te zijn.  Een van die wedstrijden waar we minder dan 5 scoorden al omdraaien naar 

een 15-5 overwinning en de 10 vips die we te kort kwamen zijn gevonden. 

 

Het smaakte naar meer en de cijfers zeggen dat we het kunnen, zeker als we een extra zaterdag 

ochtend paar er bij kunnen hebben. Of ik moet de volgende keren op donderdag een nacht overslaan 

om zo op vrijdag op tijd in slaap te vallen. 

 

Op naar het nk mixed en 2e divisie paren met Fien 

 

 

 

 

 

 


