De lokroep van het
Zuiden
Jos Penninck
In september 2016 stelde Bridgekontakt een
rariteit aan u voor: een bridgeboek van een
Vlaamse schrijver.
Vandaag zijn van '' Bridge in de gendarmerie '' en
zijn Franse tegenhanger '' Les gendarmes jouent
au Bridge '' meer dan 500 exemplaren verkocht.
Wij kunnen u nu met veel plezier het tweede
werkstuk van Jos Penninck aanbieden :
'' De lokroep van het Zuiden ''.
De bridgende gendarmen uit het eerste boek
beleven andermaal hilarische avonturen aan de
kaarttafel. Opnieuw worden deze exploten
gekoppeld aan interessante bridgegiften, waarbij
bovendien de lezer telkens ook een quizvraag
voorgeschoteld krijgt.
Hierna volgt een voormaakje :

Noord

Oost

–

–

Zuid

West

pas

pas
2♠

pas

1♠

pas

pas

4♠

allen
passen

Uitkomst troef 8. Dummy legt de Boer, Noord de
3 en de leider de 2.
De Oost-West handen:
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Wat is uw speelplan ?
( lees verder de afloop beschreven in het boek
met als actoren de leider korporaal Eric Lebleu,
zijn partner secretaresse Sylvie Chartel – bijnaam
Sylvie Jarretel -, spelend tegen korporaal Patricia
Amalfitana en commandant Eugène Cocu )
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Eric roept de statistiek ter hulp om zijn kansen in te schatten:
“Ik heb negen topslagen, de tiende slag kan van een 3-3
verdeling van de ♦ komen (een waarschijnlijkheidsgraad van
van 35% ).
In alle andere gevallen kan ik winnen als de verdediger die drie
of vier troeven heeft ook over minstens vier ♦ beschikt. Dat laat
mij toe een ♦ te troeven in dummy, op voorwaarde van daar een
troef te laten liggen.
Zo verhoog ik mijn slaagkans aanzienlijk.”
En dus trekt hij in de tweede slag troef met de Heer voor de 6,
de 4 en de 5.
Vervolgens speelt hij ♦ Aas, Heer en Vrouw uit de gesloten
hand, maar daar gaat zijn plan de mist in: Patsy in Noord troeft
♦ Vrouw met de enige ♠ die de verdediging nog rijk is.
“ Sorry, Sylvie, door het toepassen van het maneuver van
Guillemard (*) heb ik de meest kansrijke speelwijze gevolgd,
maar de kaarten zaten extreem slecht,” excuseert de leider zich
nog.
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Eric was op de goede weg, maar vergat toch een belangrijke
voorzorgsmaatregel. Ziet u dewelke?
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(*) niet alle troeven afhalen om dummy toe te laten een
aftroever te scoren indien tenminste een 4-kaart in de te troeven
kleur bij de laatste verdedigende troef zit.

Patsy heeft niet de gewoonte het spel van de tegenpartij van
commentaar te voorzien en kritiek geven op haar collega's in
het bijzijn van hun chef is al helemaal niet haar stijl. Ze zwijgt
dan ook zedig.
Ze heeft niettemin in de gaten dat de leider zijn contract wint
als hij eerst ♦ Aas en Heer incasseert alvorens vanuit dummy
een kleine ♦ naar de Vrouw te spelen.
Noord kan dan enkel een verliezer troeven.
Zo kan dummy later een ♥ wegwerpen op ♦ Vrouw en tenslotte
een ♥ troeven als tiende slag.
Maar dit verhaal zullen Sylvie en de commandant nooit uit
Patsy's mond horen.
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De opbrengst van het boek gaat naar VZW
Pamoja Komoc: bouw van een school voor
weeskinderen in Butogota, Oeganda.
De constructie van de eerste drie klassen
werd reeds mee gefinancierd via de
verkoop van '' Bridge in de gendarmerie ''
Hartelijk dank voor de steun van bridgend
Vlaanderen.

Het nieuwe boek vinden onze leden en alle
andere geïnteresseerden vanzelfsprekend in
de VBL-boetiek en in de webshop.
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° 1953 Gent.

