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We waagden het de vorige keer gewag te maken van de eerste silvesterdrive van onze club ooit. Niet 

dus. Het blijkt dat in vroeger jaren op de clubavond tussen Kerst en Nieuw de OLIEBOLLENDRIVE 

werd gespeeld: degene die als laatste eindigde mocht het hele daarop volgende jaar de geuzentitel 

Oliebol met zich meedragen. Hadden we moeten weten. Met dank aan de laatste Oliebol, de 

onvolprezen voormalig clubsecretaris, die zo aardig was uw scribenten op de omissie te wijzen. 

 

De Nieuwjaarsdrive – op gevaar af wederom een liefdevol tikje op de vingers te krijgen: de eerste 

sinds mensenheugenis zonder Prosecco – werd overtuigend gewonnen door Hans en Theo, die 

daarmee de gevestigde machtsverhoudingen nadrukkelijk stipuleerden, te meer omdat zij hiermee de 

sinds maanden verloren toppositie in de clubranking wisten te herwinnen. By the way: u volgt dat 

toch wel wekelijks op de clubsite, het wordt niet voor niets telkens netjes bijgewerkt. 

 

Eindelijk vorige week een minder mager avondje wat betreft slems. Op liefst een kwart van spellen 

werd met wisselend succes de hoogte gezocht. Als dit een butleravond was geweest, hadden ons de 

imps om de oren gevlogen. 

 

KiKa-drive 

Vorige week vergeten te melden: Bridgekring 1935 heeft een goede beurt gemaakt bij de KiKa-drive 

op 29 december; snel geteld deed een tiental paren van onze club mee, niet dat ze veel potten 

konden breken, maar we hoorden wel tot de clubs met het hoogste deelnemerspercentage. 

 

Alerteren 

Het is een bekend verschijnsel dat na 5 januari de goede voornemens wat beginnen te vervagen, op 

het gebied van alerteren was het op 7 januari al raak: een aantal klachten klonk over het uitblijven 

van alerts, maar – minstens zo ernstig – ook over het onbeantwoord blijven van vragen. Het alerteren 

blijft op Step een zaak van het vinden van de juiste balans: enerzijds moet je niet naar de bekende 

weg gaan vragen, anderzijds hoef je niet in het ongewisse te blijven omtrent de aard van een bieding.  

 

Voorbeeld: Een niet-gealerteerde 2SA opening is echt iets tussen de 19 en de 23 punten; voor de 

juiste marge kijk je even op de systeemkaart van de opponenten (weet u nog, dat perronkaartje 

achter de naam). Sinds vrijwel iedereen de Step-lay-out heeft omarmd, zie je in één oogopslag wat 

die opening waard is. Je hebt daar ook de tijd voor, want biedverlopen die met 2SA (of met iets 

anders sterks) beginnen, kosten de bieders bijna altijd veel meer tijd dan de passers. Pas als blijkt 

dat de 2SA opening duidt op iets zwaks met hoge kleuren of iets dergelijks is het uitblijven van de 

alert laakbaar. Dat kan, wanneer de tegenpartij hier ernstig door is misleid, tot aanpassing van de 

score leiden.  

Ander voorbeeld: de 2     opening, niet gealerteerd, duidt op een hand met veel schoppens, zwak (de 

huidige trend) dan wel ouderwets sterk. Kijk op de systeemkaart of vraag: zwak? Veronderstel niet, 

dat de 2    wel eens een Muiderberg zou kunnen zijn, want die moet gealerteerd worden, er is dan 

immers een tweede kleur in het spel. Ook bij een Muiderberg is het uitblijven van een alert in 

beginsel strafbaar.  

Derde voorbeeld: de 1     opening: alerteer wanneer het een doubleton kan zijn (aanduiding “2+” is 

voldoende); duidt de opening op minimaal een driekaart, dan is (en dat geldt ook voor de 



1    opening) alerteren niet nodig en ook niet gewenst. Op het alerteren rond azenvragen komen we 

een volgende keer terug. Hoe dan ook: fris uw alerteervoornemens op! 

 

 

Viertallen 

Tenzij we een aanmelding hebben gemist hebben we op dit moment hebben we de viertallen: 

Hans en Theo met Kees en Aart 

Anje en Berry met Mieke en Reina 

Titia en Ina met Joop en Ineke 

Janus en Mary met Coen en Tijn 

 

Dit lijkt weinig, maar voor een competitie heb je nooit te weinig en nooit te veel teams. We wachten 

nog even af of de bevriende verenigingen nog deelnemers inbrengen; dan kunnen we voor het einde 

van de maand starten. 

 

Multi 

In de begintijd van bridge kwam iemand op het idee om met een zwakke kaart, dus weinig punten, 

maar met één lange kleur met drie in die kleur te openen. Dat was de geboorte van de preëmptieve 

opening, bedoeld om het de tegenpartij lastig te maken het ideale contract te bereiken. Sommigen 

kwalificeerden die opening als onsportief: het hoorde gewoon niet een ander een manche of een 

slem door de neus te boren. Wat men vergat is dat bridge uiteindelijk gewoon een puntenspel is: je 

probeert meer punten te vergaren dan een ander, of, wat op hetzelfde neerkomt, minder punten te 

verliezen dan een ander. Reken maar, dat met vrijwel onverholen protest werd afgerekend, wanneer 

een onverliesbare zes harten was uitgenomen door een zes schoppen die voor min 800 ging. De 

schoonheid van het spel werd erdoor aangetast. Gelukkig weten we nu beter.  

 

Door preëmtifs, tussenbiedingen, multi en muiderberg-openingen maken we ze het zo moeilijk 

mogelijk. Kijk, en er dan toch uitkomen, behoort waarlijk tot de schoonheid van het spel.  

Bedenk dus dat de multi in veel gevallen wordt gebruikt om het jou lastig te maken, en jouw instelling 

zou dan ook moeten zijn, dat je je niet op de kop laat zitten en dat je als het even kan de kansen wil 

omdraaien. 

 

Stel, rechts van je wordt 2     geopend. Vorige keer hebben we gezien dat het vaak veilig is om te 

passen, behalve met een echt goede kleur of met een sterk spel. 

    A V 9 8 7 6     7 2     H V 7     H 5 

    A V 9 8      7 2     H V 7 3     H 5 2 

Met de eerste hand heb je een goede kleur, de kans dat rechts van je multi wordt geopend met een 

6-kaart     is heel klein. Biedt 2    . Met de tweede hand heb je precies evenveel punten, maar is de 

schoppenkleur hinderlijk ingekort; passen is een serieuze optie. 

 

Versterk de tweede hand met een aas 

    A V 9 8      7 2     A H V 7      H 5 2 

    A V 9 8      A 7      H V 7 3     H 5 2 

Je telt nu 18 punten, en dat betekent: je moet iets doen. Op de eerste laat je een doublet volgen, op 

de tweede komt ook 2 SA in aanmerking. Zoals vorige week aangegeven, in de tweede hand heb je 

het relatief makkelijk, want je komt zeer waarschijnlijk weer aan de beurt.  

 



Gaan we naar de vierde hand na het volgende begin: 2     pas 2    . Je weet nog niet veel, maar met 

alle vier gegeven handen is de kans groot dat de multi gedaan is op een zwakke twee in harten, en 

dat als je nu past, het eindcontract mogelijk 2    wordt. Kom in actie: op de eerste hand weer 2    , 

op de andere drie doublet en wacht af; het volgende bod van de openaar gaat duidelijkheid geven. 

En bedenk: partner kan best een boel hebben, dus een 14-punten hand is niet echt nodig, met wat 

minder mag het ook. Next time more. 

 

 

REPEATED FOR CONVENIENCE 

 

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last minute 

contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 

 06-53933212 (Jan) of  

06-22248868 (Tijn) 

 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 
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