
Soms kan het een keertje allemaal meezitten, getuige daarvan het volgende verslag van een gift afgelopen 

zaterdag tijdens de kroegentocht gespeeld door mijn vader en ik. 

De bridgetafel is vaak de enigste plek waar ik ooit boos word op mijn vader en al mijn geduld verlies. Dat was 

zaterdag niet anders en uiteraard hadden we een hele grote portie geluk nodig gehad om dit tornooi te 

winnen. Veel hangt af van wie je tegenkomt en soms heb je misverstanden die weleens kunnen doorwegen in 

je voordeel. 

Volgende gift is daar een uitstekend voorbeeld van. We speelden tegen Wouter Van den Hove en Jan 

Duverger, zeker niet de minste tegenstanders en een zekere dosis geluk was dus vereist om hier aan het 

langste eind te trekken. Het ging om spelletje 28 van het tornooi (de kaartverdelingen zijn ook terug te vinden 

op de site van Pieterman). 

Ik zat west met volgende hand (gever west, noord-zuid kwetsbaar): 

♠ 76432  

♥ A1073 

♦ 10852 

♣/ 

Vermits mijn vader en ik geen bod hebben om zwak te openen met beide majeurs besloot ik als gever om te 

passen waarna een licht ontvlambare bieding zich ontsprong. Noord opende 1SA waarop mijn vader 2 

klaveren bood.  Noord paste daarop waar ik een kleine denkpauze inlaste. 2 klaveren door mijn vader belooft 

beide majeurs want we spelen multilandy (waarbij 2 klaveren op een 1SA opening dus beide majeurs belooft, 

2 ruiten een onbekende 6 kaart majeur, en 2 harten en 2 schoppen Muiderberg is (een 5 kaart majeur met 

minstens een 4 kaart mineur). Gezien ik geen enkele klaveren had, was de kans heel groot dat mijn vader echt 

klaveren had. Toch besloot ik me daar niets van aan te trekken en te volharden in de boosheid en frustratie 

die er op dat moment al was en ook om mijn vader er later van langs te kunnen geven dat hij verkeerd 

geboden had en zo besloot ik met een 3 schoppen bod. Ik wist dat dit de bieding licht ging ontaarden en zo 

geschiedde. Ik geef toe dat als ik mijn vader echt geloofd had en ik dus echt dacht dat hij de majeurs beloofde 

ik waarschijnlijk 4 schoppen geboden had, maar vermits we sowieso gingen gedubbeld worden in het spel, en 

het waarschijnlijk was dat mijn vader het alsnog nodig vond om zijn klaveren te bieden hoewel iedereen aan 

tafel ondertussen doorhad dat hij echt klaveren had, leek het mij interessant om op 4 niveau nog 4 harten te 

kunnen bieden als wanhoopspoging. 

Na mijn 3 schoppenbod dubbelde noord (uiteraard) en bood mijn vader zoals ik al vermoedde 4 klaveren (ik 

kan hem blijkbaar ondertussen goed inschatten) waarop ik 4 harten neerlegde. Opnieuw dubbelde noord, 

waarop iedereen paste. Zo eindigde de bieding van misschien wel het meest memorabele spel van de dag 

voor ons. 

Noord kwam uit met schoppenaas, en switchte naar een harten om mij te verhinderen schoppen introevers te 

maken.  

De dummy zag er als volgt uit: 

♠ 5  

♥ Q98 

♦ A97 

♣ AKQ543 

Hierop speelde ik klein in dummy, gevolgd door een kleintje van zuid en een kleine harten in mijn hand. Ik 

speelde nu 3 keer klaveren waarop ik 3 ruitenlosers wegwerkte om verder te gaan met ruitenaas en ruiten 



gekocht. Nu volgde schoppen gekocht en vervolgens een 4de klaveren (het is zinloos voor zuid om voor te 

kopen) die ik kocht met harten 10. Hierop speelde ik schoppen 4 met nog volgende overgebleven kaarten: 

Dummy (oost): 

♠  

♥ Q 

♦ 7 

♣ 54 

Mijn kaarten (west): 

♠ 764 (ik speel schoppen 4 uit) 

♥ A10 

♦  

♣  

 

Noord moet helaas voor hem nog schoppen volgen en zo kan ik kopen met harten dame en later ook nog 

harten aas maken voor 10 slagen. 

Merk op dat als noord met harten start om de cross rough te ontmantelen ik nog altijd aan 10 slagen kom. Ik 

win harten 8 in dummy, speel 3 keer klaveren en een klaveren gekocht. Ik exit met een schoppen. Noord is nu 

kansloos. Hij kan harten terugspelen maar dat is voor de dame in dummy waarna ik harten voor mijn aas 

speel, oversteek met ruiten aas en nog 2 vrije klaveren heb voor opnieuw 10 slagen. 4 hartenslagen, 5 

klaverenslagen en 1 ruitenslag. Indien hij schoppen terugspeelt koop ik de schoppen met de 9 in dummy 

waarna ik ruiten aas speel, ruiten gekocht, een schoppen gekocht en dan maak ik hartenaas als laatste slag. 

Zoals je ziet, een gezonde dosis geluk op dit spel waarna we door een misverstand een onwaarschijnlijke 

manche wisten te bereiken en te spelen die nog gehaald werd ook. Na deze gift wist ik dat het binnen was als 

we geen al te grote flaters meer begingen in de resterende ronde. Mensen verwijten me vaak dat ik een 

casino speler ben en zaterdag ging ik all-in om “big” te winnen, en voor een keer heeft het geloond. Dat 

maakte de vreugde van mijn padre en ik er echter niet minder op. Dolblij als twee gelukzalige tieners namen 

we onze prijs in ontvangst waarna onze wegen scheidden en we elk op onze eigen manier al ons gewonnen 

“casino” geld opmaakten. 


