
Na anderhalf jaar niet in real live op niveau te hebben kunnen bridgen was het dan eindelijk weer 

eens zo ver. Voor de gelegenheid de wekker op 06:00 uur en de 06:48 trein naar Rotterdam voor de 

eerste dag van de nieuwe Erasmus Bridge en Schaakweek in het nieuwe denksportcentrum. 

https://denksportcentrumrotterdam.nl/erasmus/ 

 

Afgelopen zondag stond het viertallen op het programma en met en hoofdprijs van 1000 euro de 

moeite waard om de wekker vroeg te zetten en te kijken of we nog konden kaarten. En wegens een 

uitje van bridgeclub DS’16 was er nauwelijks top jeugd te bewonderen, sterker nog de enige jeugd 

aanwezig was ons nevenpaar Noa en Reinder en daarom mochten wij als viertal nog meedoen voor 

de jeugdprijs van 100 euro. We moesten dan wel minimaal 10 vips gemiddeld halen per wedstrijd om 

de prijs te claimen. 

 

In de eerste ronde waar wij OW zitten dit uitkomst probleem in spel 4 

1kl (1ha)      dbl (1sa) 

Partner belooft schoppens in zijn bieden dus er is wat voor te zeggen om schoppen aas 

op tafel te leggen. Maar dat is ook zo jammer om slag 7 gelijk weg te geven aan 

schoppen heer.  

 

 

 (pas)  1Ru (pas) 1ha 

(1sc)  2kl (2sc) 3kl 

Allen pas 

 

Ik waardeer mijn schoppen heer af en doe niet nog een 

poging om in 3sa of 5kl te komen. Maar na schoppen aas 

start maakt Matthijs vlotjes 11 slagen. Klaarblijkelijk is 

dat een normale start en klaarblijkelijk hebben een hoop 

mensen schoppen heer niet afgewaardeerd. 8x werd 

5klaver geboden en gemaakt. Ons nevenpaar startte wel 

met harten tegen 5kl zodat het spel ons in de wedstrijd 

nog wat opleverde 

 

 

 

  

https://denksportcentrumrotterdam.nl/erasmus/


Terug naar spel 4. Dat was een tempo spelletje en wie 

het eerst sans bood mocht het hebben en in de praktijk 

ook maken. Ik durfde schoppen aas niet te starten en 

deed een kleine klaver. Matthijs kwam iets later aan slag 

met ruiten vrouw en had toen de vervelende keurs om 

schoppens te spelen door de heer heen of toch een 

poging te doen om mijn klavers te ontwikkelen. Hij koos 

voor het laatste en toen kwamen we een tempo te kort 

om 1sans down te kaarten. Dit spel koste 5 imps omdat 

de andere tafel 1sa wel door OW gespeeld mocht worden 

en na de hartenstart gaat dat met de overslag. Het spel 

werd slechts 2x gespeeld door noord zuid waarschijnlijk 

doordat niet alle noord spelers 1harten hebben gevolgd 

of omdat er een hoop spelers met mijn hand een zwakke 

sans hebben kunnen openen.  We wonnen de wedstrijd 

ondanks dit met 15-11 imps 

 

Ronde 2 tegen Rens Philipsen & Dennis Stuurman van de Lombard  

 

De tegenstander bieden niet mee en noord trapt af 

1sa (14-16)    2ru (transfer naar ha) 

2ha (geen 4 kaart ha)  2sc ( 4/5 of 5/4 hoog of beter en min 9 pnt) 

2sa (geen vierkaart hoog)  3ru (5sch en minstens manche forcing) 

3sa (geen fit)   4sa (heb je een max bied 6) 

6sa 

Uitkomst klaver 4 (2e 4e) 

Met de schoppens rond is dit een makkelijk spel, met de schoppens 4-2 moet je 

harten vrouw vinden, die je waarschijnlijk bij de hand gaat zoeken die kort is in 

schoppens. Tot zover een makkelijk speelplan. 

Ik pak de start in de hand met klaver boer (west klaver 9) , test de schoppens en oost blijkt de 

vierkaart te hebben (west klaver 10 op de 3e schoppen). Ik sta de schoppen af aan oost (west ruiten 

5).  Klaver 2 na die pak ik in zuid met het aas en gooi daar mijn heer onder (oost klaver 7) .  Best 

grappig die klaver 2. Als oost consequent 2e 4e speelt dan heeft west dus klaver 3 nog over en niet 

oost.  Maar goed tot zo ver niets aan de hand. 

Het spel wordt pas irritant of heel leuk als ik de 5e schoppen mee neem. Rens gooit zonder blikken of 

blozen harten 5 af!!! En ineens gaat dit spel van bridge naar poker en heeft helemaal niets meer te 

maken met open posities en kansrekening. Hij gooit die harten vijf niet zomaar weg terwijl hij weet 

dat dit hele spel draait om het vinden van harten vrouw als ik nog een kans heb om het te maken 

Mijn directe ingeving was, wat een domme kaart, suggereren dat je niets in harten hebt om zo te 

proberen dat ik de snit over Dennis neem. Ik weet nu zeker dat je harten vrouw hebt en je hebt 



zojuist het contract weggegeven. Maar toen kwam de tweede ingeving. Maar jij weet ook dat ik dat 

denk, dus je gooit die harten af om mij te laten denken dat je de vrouw wel hebt terwijl je die juist 

niet hebt. 

Intermezzo: In poker heb je het level denken 

Level 0: ik doe maar wat en heb geen idee wat ik doe (vaak dronken spelers) 

Level 1: Wat heb ik zelf in handen (deze spelers overspelen hun hand vaak als ze een lage flush 

hebben tegen een hogere flush, zeker in omaha) 

Level 2: Wat kan mijn tegenstander hebben 

Level 3: Wat denk mijn tegenstander wat ik heb 

Level 4: Wat denk mijn tegenstander wat ik denk dat hij heeft 

Level 5: Wat denk mijn tegenstander wat ik denk dat hij denkt wat ik heb 

En nu maakt het op zich niet uit welke level je tegenstander denk, als jij maar 1 level daar boven 

denkt om hem aan te pakken. Maar niet 2 levels!! Want dan outlevel je jezelf. Tegen een level 1 

speler moet je niet level 3 denken want je tegenstander denk niet na over wat ik kan hebben. 

Overigens als er level 4 spelers aan tafel zitten dan kan je beter weggaan. Want zelfs als jij in staat 

bent tot level 5 denken dan zal dat niet snel leiden tot makkelijk uitkleden van je tegenstander. Het 

zal veel vaker bluf om bluf om rebluf gaan en je zal heel vaak voor de river all-in zijn als je wel wat 

hebt en hij ook. Het kost dus vooral veel rake als je tegenover zo iemand zit. 

 

Terug naar het spel. Die harten 5 was een level 3 kaart en 

ik had het bij level 4 moeten houden en hem dus gewoon 

op harten vrouw moeten spelen. Bridgers zijn niet slecht 

in poker, maar de meeste bridgers pokeren te weinig om 

ze als bridger op level 4 te zetten. Vooral om dat dit soort 

trapjes psychologie in bridge veel minder vaak voorkomt 

en ook de reden dat een simpele vals card best goed 

werkt in bridge. Ik outlevelde mijzelf en sneed inderdaad 

over Dennis en was 1 down.  

Wat is bridge toch een mooi spel, maar wel 11 impen 

naar de kloten. We verloren dik met 7 – 37 en ik baal nog 

steeds dat Rens het spel aan mij cadeau gaf maar dat ik 

er nog meer achter zocht en de gift niet aanvaarde. 

  



 

De volgende ronde waren we heel goed onderweg tegen 

Jamilla Spangenberg & Jasper Williams  en Veri Kiljan & 

Wubbo de Boer, maar door de multi van de tegenstanders 

eindigden we in de 5-0 fit in 3 ruiten ipv het maakbare 5klaver 

 

Na (2ru)  pas (2ha)  3ru  besloot ik in noord te passen. Met 

een misfit en weinig punten is dat vaak goed want bieden 

leidt veel vaker tot een te hoog contract, maar in dit spel was 

dat niet handig. Met mijn 6-5 is de kans dat we een fit hebben 

in harten of klaver best groot en als we down gaan in 4ha 5kl 

of slem zal dat vast minder down gaan dan nu 3 ruiten.  

Sterker nog 5 klaver is een leggertje en dit spel koste dan ook 

14 imp en we verloren de wedstrijd met 13-14. Gemiste kans  

 

 

Na een goede uitgebreide lunch laten we in wedstrijd 4 

na een vaag biedverloop 2sans halen wat toch echt 

down moet. 

Wij zitten OW en het bieden gaat  

 

1sa (pas)  2rui (pas) 

2ha (dbl) pas (2sc) 

Pas (2sa) 

Koste een impje  in de wedstrijd  door een slechte 

verdediging maar had op moeten leveren want 2 sans is 

kansloos. We verloren nu de wedstrijd met 16-12 maar 

hadden met 15-17 moeten winnen. Maar goed het is 

zwitsers, hoe lager we komen hoe makkelijker de 

tegenstanders.. Op papier dan. Een podium plek zit er nog steeds wel in. Maar dan moeten we de 

laatste 3 wedstrijden wel dik winnen. 

 

  



In wedstijd 5 komen we denk ik tegen de slechtste 

tegenstanders van het toernooi terecht die op het 

eerste spel bij de drie gelukkigen horen die niet 4 

schoppen weten te bereiken maar slechts in 3 blijven 

hangen. Er is slechts 1 paar dat 4 schoppen weet te 

maken.  

 

(1sc) 2kl (2sc) pas 

(3sc) 

 

De meneer op de ooststoel bood slechts 2 schoppen 

over 2 klaver waar nagenoeg de hele wereld daar al 3 

biedt. En vervolgens naam hij de invite van partner ook nog eens niet aan.  Never argue with 

success…☹  5 impen weg 

En ook het volgende koste 6 impen omdat ik in de derde hand een 6 punter met 1 ruiten psych, na 

doublet bood Matthijs een harten en dat hield de tegenstanders uit de harten manche die iedereen 

wel bood, maar down ging vanwege het scheve zitsel. Derde handjes zijn niet altijd een succes ☹ 

We weten de wedstrijd nog wel met 17-12 te winnen omdat de eerde genoemde meneer zichzelf 

kwetsbaar in een maakbare 4 harten 3 down prutste waardoor we nog steeds op schema lagen voor 

het podium dan wel die 10 vips gemiddeld voor de jeugdprijs. 

 

Maar aan alle illusies kwam een eind in wedstrijd 6.  Spel 

15 koste 6 imp wegens geboden manche tegen ons en niet 

geboden door het nevenpaar.  

Op spel 18 opent Noa een zwakke twee in schoppen in de 

oosthand en mag dat spelen voor -1. Onze tegenstanders 

openden een Muiderberg  en west had geen probleem om 

erachter te komen welke 4 kaart laag daar bij zat en 

gooide de manche vol. 

 

Twee spellen later loop ik te prutsen en laat een manche 

maken. Van die 10 impen verlies pakken we er nog wel 9 

terug in het laatste spel omdat ze onze manche, die niet 

zit uitnemen.. We verloren met 15-29 

  



 

(4sch) dbl (pas) gaat het voor je. Nu hebben we blijkt niet een heel 

duidelijke afspraak wat doublet hier is. Ik vind het straf, Matthijs niet, 

maar hij vond het ook niet echt niet straf. In ieder geval bood hij 5 harten 

en dat zat er in. 4sc ging meestal 2 down, maar heel vaak niet met een 

lintje 

Ondanks dat er nog veel meer te halen viel (we misten een scherpe manche, we boden er eentje wel 

en gingen gedoubleerd voor 300 down )  wonnen we dit potje met 36-11 mede door een speeltje van 

ons op het laatste spel 

Nagenoeg het hele veld weet in 3sans te komen in de NZ 

lijn.  

Pas  (1ru) pas (1ha) 

1sa!! (dbl) 3sch ?? 

 

1sa is bij ons een 5kaart in de hoogst over gebleven kleur 

en een 4 kaart in de laagste kleur en de punten zijn van 

veel minder belang. Dit voorkwam dat noord haar 

natuurlijke 1 sans niet kon herbieden en had tot gevolg  

dat ze nu maar een support dubbel deed, dat Matthijs nu 

de druk hoog op kon voeren en dat zuid nu de lul was. Hij 

koos maar voor de 4-3 fit in harten en ging down na de 

schoppen start 

 

 

 

Het was weer eens leuk om in real live een serieus toernooi te kunnen kaarten. De jeugdprijs net 

gemist wat we bleven op 9.45 vips gemiddeld steken, maar kregen als troost elk een grote fles 

trappisten 

 


