
Oranje toch naar het WK? 

Grappen over de ontbrekende Nederlanders op het WK voetbal zijn dezer dagen alom tegenwoordig 

 

Op bridge-vlak is het echter minder lachen geblazen met Nederland. Op het EK Bridge in Oostende is 

hun open ploeg sterk op weg om zich te plaatsen voor het WK. En ze zijn volop in de strijd om de 

medailles verwikkeld. 

Volgend interessant afspel ging nog mis. Hoe speel je 6R vanuit oost na harten uitkomst? 

 

De oosthand telt 1 hartenverliezer, 1 ruitenverliezer als die 4-1 zitten en 2 klaverenverliezers. 

Een plan is om alle verliezers weg te gooien op de schoppen. Je kan dan beginnen met troeftrekken. 

Als de troef 3-2 zit, speel je 2 keer schoppen. Als die 3-2 zitten, kan je de schoppen vrijkopen en heb 

je 13 slagen. Als de schoppen 4-1 zitten, win je nog als er de dame of de 10 singleton zat, want dan 

geef je 1 schoppen af, maar is de rest hoog. 

Als de troeven blijken 4-1 te zitten, moeten de schoppen 3-2 zitten. Dan speel je na 2 keer ruiten, 

schoppen naar de aas en koop je een schoppen. Nu speel je nog 2 keer ruiten zodat de troef op is. Je 

stopt nog alle kleuren en hartenheer is een entree naar de goede schoppen.  

Een alternatief plan is om de hartenverliezer weg te gooien op schoppenheer, 1 klaveren af te geven 

en dan 1 klaveren te kopen. De troef moet dan wel 3-2 zitten. 
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Met troeftrekken beginnen is het meest kansrijke plan want dat combineert meerdere kansen. Toen 

Bob Drijver voor Nederland echter een klaveren afgaf om er 1 te kopen in dummy, ging hij down 

toen de troeven 4-1 zaten. Een dure misser aangezien Engeland op de andere tafel in de manche zat. 

 

Nog een interessant afspel dat beter afliep voor de Nederlandse ploeg en waar de beslissing om de 

troefkleur draaide. 

 

Nadat oost 1K heeft geopend wat zuid heeft gedubbeld voor info, speelt oost 5K. 

NZ beginnen met 3 rondes schoppen. Behalve de troeven zijn er nog 2 mogelijke hartenverliezers, 

maar 1 kan weg op ruitenheer en de andere verliezer kan vermeden worden door de hartensnit te 

nemen. Blijft de vraag: hoe te klaverenkleur spelen. Slaan we AH in de hoop dat de troef 2-2 zit? Of 

nemen we de klaverensnit in de hoop dat de dame voor AH zit.  

Door het infodubbel, speelde de leider zuid op een korte klaverenkleur. Hij speelde klaveren naar de 

heer voor het geval zuid de dame singleton had. Speelde hartendame voor, gedekt met de heer en 

de aas (de harten werden zo zonder verliezer gespeeld). Vervolgens speelde de leider klaverenboer 

voor en liet die gaan toen noord klein legde. Zuid volgde niet meer en oost had zijn scherp contract 

gehaald. Aan de andere tafel speelde de Ijslandse oost ook 5K. Hij sloeg klaveren AH van top en ging 

dus 1 down. 

 



Het volledige spel: 

 

Tot slot nog een knappe bieding die hen 10 imps opbracht: 

 

Zuid opent 1K en west biedt 1S tussen. Noord springt naar 3H (lang en zwak). Oost achtte zijn hand 

nu niet sterk genoeg om 3S te bieden. Terecht in mijn ogen met 7 pntn en een 4-3-3-3. 

Nadat zijn partner echter de bieding op 3-niveau openhield met een dubbel, durfde Bob Drijver 4S te 

bieden. Dit contract won omdat de schoppendame goed geplaatst zat.  


