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Kort Verslag:

Minder goed nieuws van ons topteam deze keer. Lier 1 verliest zwaar tegen de eerste in hun
reeks en zakt van de vijfde naar de zevende plaats. Gelukkig dat ook Pieterman 4 hun
wedstrijd verloor, zodat de achterstand op de zesde plaats slechts vier punten bedraagt. Ook
Lier 2 kon niet echt overtuigen deze speeldag. Ze geraakten niet verder dan een 15-15
gelijkspel tegen de voorlaatste. Aangezien echter ook de drie eerste ploegen niet zwaar
kunnen uithalen deze keer, ziet Lier 2 zijn achterstand op de eerste slinken tot 6 VP’s. De
droom op een promotie hoeft nog steeds niet te worden opgeborgen. Lier 3 wint voor de
tweede keer op rij, maar blijft vijfde, Lier 4 verliest deze keer en blijft vierde. En voor Lier 5,
die het oefenmatchke van deze week won met 18-12, begint nu het grotere werk. Vanaf
volgende week spelen zij in de play-offs voor een promotie naar 1ste District. We wensen hen
veel succes!
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Zoals jullie allemaal in het voorwoord van
Dries hebben kunnen lezen, heeft Lier 5
vorige week met 17-13 gewonnen van de
nummer 1 in de poule. Een zeer knappe en
fraaie prestatie, waardoor we met een
gezonde start de play-offs in gaan.

Spijtig genoeg hebben jullie, de trouwe
lezers van de Achterklap, nog niet kunnen
meegenieten van de avonturen van Lier 5
in deze zeer spannende ontmoeting met de
nummer 1. Het is nog maar de vraag of
jullie ooit iets te lezen zullen krijgen over
deze mogelijk één van de belangrijkste
wedstrijden uit de carré-serie voor de play-
offs. Lier 5, of althans het gedeelte dat
meedeed aan deze wedstrijd, heeft last van
collectief geheugenverlies. Slechts enkele
flarden zijn mij ter ore gekomen:

�
 Ben zag tijdens de wedstrijd dat hij

zijn eigen spel niet meer onder
controle had, maar kon er volgens
eigen zeggen niets aan doen. Wat hij
ook deed, niets ging volgens plan. Hij
vond het behoorlijk frustrerend dat hij
geen grip had op de wedstrijd. Gezien
de uitslag van de wedstrijd zou je
denken dat Ben alle touwtjes stevig in
handen had. In hoeverre Patrick iets
gemerkt heeft van de interne
worstelingen van Ben is onbekend.

�
 Erik heeft proefondervindelijk laten

zien, dat je als voorbereiding op een
belangrijke bridgematch het beste
vooraf een gezellige avond kunt
hebben tot in de kleine uurtjes. Of
beter, totdat de zon weer is
opgekomen. Daarna even een korte
rust, om je vervolgens door je
lieftallige carrégenoten te laten
wekken. Het is niet bekend of Brecht
iets heeft gemerkt van de halve
droomtoestand van zijn partner.

Als voorbereiding op de laatste wedstrijd
heeft onze teamcaptain ook de nodige
voorzieningen getroffen. Aangezien we uit
in Halle moeten spelen, is een
routebeschrijving een handig iets. Om mee
te nemen bijvoorbeeld. Leuk om in je tas
te hebben. Heb je later altijd kladpapier op
zak. En je kunt tenminste nagaan of je in
de goede richting rijdt. Of in de foute
richting rijdt. We rijden naar Halle. Tot
zover niets aan de hand, omdat bekend is
dat Halle achter Brussel ligt en je gewoon
de afslag 'Halle' van de autostrada kunt
nemen. Eenmaal op de provinciale weg
begint men in de auto dingen te herkennen.
“Ja, die boom herinner ik me van een paar
jaar geleden.” “Oh ja, en bij deze
stoplichten gingen we toen ook rechtdoor.
Straks, aan het eind van deze weg moet je
rechtsaf slaan.” De kaartlezer in de auto
zwijgt, dus alles zal wel in orde zijn.
Ondertussen rijden we afslag 'Halle
centrum' voorbij. “Moeten we er hier niet
af?” “Nee, pas aan het eind van de weg.”
Best. Er komt inderdaad een eind aan de
weg en we slaan rechtsaf. “Ehh, hier
herkennen we het niet zo meer. We
kunnen het best even op de kaart kijken.”
Dat zou een goed idee zijn geweest, ware
het niet dat we inmiddels weer van de
kaart zijn afgereden. Oh. Dan maar
richting Halle centrum aanhouden. Ok.
Totdat we niet verder mogen en middenin
het winkel- en dus voetgangersgebied
staan. Niet ok. Keren dan maar en een
andere poot van de vorige rotonde pakken.
Weer een stapje in de goede richting: we
rijden langs het water. “Het water
herkennen we.” Dat is mooi. “Maar we
weten zeker dat we aan de andere kant van
het water moeten zijn.” Niet zo mooi.
Gelukkig is er een brug voorzien en komen
we rap aan de overkant. Inmiddels rijden
we ook weer op de kaart van de
routebeschrijving, dus met een paar
eenvoudige aanwijzingen van de kaartlezer
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zijn we zo op de plaats van de
bestemming. Hmm, geen parkeer-
gelegenheid voor de deur. Dan nog maar
een rondje langs de kerk. Geen probleem.
Na alle voorgaande rondjes door Halle
begin ik het hier al aardig te kennen.

Vanzelfsprekend is bovenstaande beschrij-
ving van onze barre tocht van Mechelen
naar Halle iets dramatischer dan de
werkelijkheid en kwamen we keurig op
tijd aan. Ook al is de match van vandaag
niet van invloed op de plaatsing in de play-
offs, we gaan er natuurlijk wel serieus
tegenaan. Op het eerste spel komen we er
direct achter, dat we ons slecht op deze
match hebben voorbereid. In Halle spelen
ze met Franse kaarten. En dan is een
Vrouw geen vrouw meer, maar een boer.
En de heren zijn allemaal R’en geworden.
En het Aas telt voor één, zodat je die
zomaar in het rijtje 5-4-3-2-1 kunt
opnemen. Marianne en ik hebben de
nodige moeite met deze anderstalige
kaarten, maar Marianne heeft er iets
praktisch op gevonden: gewoon naar de
plaatjes kijken. Dan kun je je in ieder
geval niet vergissen in de Vrouw en de
Valet. Of toch:

♠ Rxxx
♥ 1RDV
♦ Dxx
♣ xx

In de praktijk lijkt de ♦D veel op een man.
Al snel denk je dat het wel een boer zal
zijn, waardoor je prompt maar 14 punten
telt (♠H, ♥AHVB en ♦B). Met een
dergelijke hand openen wij 1♦, maar als je
goed telt is dit een doodnormale en saaie
1ZT opening. Nadere bestudering van de
kaarten laat zien dat de ♥H lange blonde
haren heeft, dus die zou je ook zomaar
kunnen aanzien voor een vrouw……

Met een spel waarin vrouwen geen
vrouwen meer zijn en echte mannen ook
niet meer bestaan wordt het leven lastig.
Zeker als je een fraai slem mag afspelen:

♠ RD86
♥ V82
♦ RD6
♣ 1RV

♠
♥
♦
♣ 10

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ 1V4
♥ 1R107
♦ V97
♣ 653

1RRUG
0DULDQQH

2RVW =XLG
%URQ

:HVW

1♣1

1♠
5ZT3

pas
pas
pas

1♥
3ZT2

6ZT

pas
pas
a.p.

1 = Wij openen majeurs van 5.
2 = Belooft 12-15 punten en een

dergelijke verdeling.
3 = Vraagt om 6SA tegenover een

minimum bij partner en om 7SA
tegenover een maximum.

Alhoewel een kwantitatieve 4ZT beter op
z'n plaats is dan een groot-slem inviterend
5ZT, komen we dankzij het bieden van
Marianne wel in 6ZT. Na ♣10 start tel ik
spontaan 12 slagen:

♠ HV86
♥ V82
♦ HV6
♣ AHV

♠
♥
♦
♣ 10

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ AB4
♥ AH107
♦ B97
♣ 653
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♦A eruit werken en de rest is van mij…..
HOOOOOLA. Even wachten. De 'V' was
helemaal geen vrouw maar is een Boer.
Slik. Dan ziet het spel er opeens heel
anders uit:

♠ HV86
♥ B82
♦ HV6
♣ AHB

♠
♥
♦
♣ 10

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ AB4
♥ AH107
♦ B97
♣ 653

Nu heb je opeens niet zomaar 12 slagen.
Als ♦A er uit is, zijn er pas 10 slagen. ♥V
moet maar goed zitten. En dat zit ze
(ze?hij?ze-hij?). ♣10 genomen met ♣A,
♦A eruit pesten en de hartensnit nemen:
6ZT contract. Een slem op snit. Een prima
slem.

Na de eerste helft staan we 35-28 achter.
Her en der een paar kleine ongelukjes die
1 of meer impen kosten. Niets aan de hand
dus.

De tweede helft begint voor Marianne en
mij meteen lekker met het volgende slem
(vanaf nu ga ik de kaarten weergeven
volgens het Nederlandse systeem A=Aas,
H=Heer, V=Vrouw en B=Boer en niet
volgens dat rare Franse gedoe):

♠ V10x
♥ H
♦ HVBxx
♣ AHxx

W
Z      N

O

♠ AH9xxx
♥ xxx
♦ Ax
♣ Bx

1RRUG 2RVW
%URQ

=XLG :HVW
0DULDQQH

-
pas
pas
pas

1♠
2♠
5♣2

6♠4

pas
pas
pas
a.p.

2♦
4ZT1

5♠3

1 = RKC-Blackwood met schoppen als
troef.

2 = 0 of 3 van de 5 keycards.
3 = Marianne kan niet helemaal uittellen

of het nog 0 keycards kunnen zijn.
Uit analyse achteraf blijkt dat er
geen handen voor Oost zijn te
verzinnen met 0 keycards.

4 = Het bestaat niet dat als Marianne
geïnteresseerd is in slem en ik 3 van
de 5 keycards heb, dat we niet in
slem eindigen.

Zuid start met ♥A. Als Zuid nu harten
naspeelt, kun je als leider niet meer testen
of de troeven wellicht 4-0 tegen zitten en
zul je direct moeten beslissen hoe je de
schoppens gaat aanpakken. In dit geval
komt Zuid in slag 2 echter een kleine
klaveren na, voor ♣A in de dummy.

Nu kan je wel de schoppens even testen
door een kleintje naar ♠A te spelen. Als ze
4-0 zitten kun je de ♠B er bij zowel Noord
als Zuid uitsnijden. In dit spel bekent
zowel Noord als Zuid een schoppen, zodat
je kunt vervolgen met troeftrekken en op
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♦HV de twee harten-loosers weggooien:
6♠ contract.

Slems zijn altijd goed om weer even in je
spel te komen. Ben je meteen wakker voor
het daarop volgende spel:

♠ xxx
♥ V109x
♦ Bxx
♣ xxx

Als ik een dergelijke collectie opraap, krijg
ik het niet direct warm van binnen. Als
mijn partner hartens opent wil ik
misschien nog wel eens heel voorzichtig
steunen, maar daar is ook alles mee
gezegd. Het spel nam alleen een iets
andere wending dan ik kon vermoeden:

1RRUG 2RVW
%URQ

=XLG :HVW
0DULDQQH

-
1♥
3♥
pas
pas7

-
pas1

pas3

pas5

dbl8

-
2♥
pas
4♥6

a.p.

1♣
3♣2

4♣4

pas

1 = Ok, de tegenstanders hebben de
hartens. Proficiat. Jammer. Ik zal
maar zwijgen.

2 = Marianne biedt vrijwillig klaveren.
Ze belooft nu minimaal een zeskaart
klaveren met 14-16 punten.

3 = De tegenstanders bieden nog steeds
hartens. Fijn voor ze. Marianne heeft
een pak klaverens. Ik ben blij voor
haar. Mijn hand is nog altijd niet
bijzonder boeiend, maar het
tegenspelen van 3♥ lijkt me best
grappig.

4 = Marianne wil duidelijk maken dat ze
een semi-forcing hand met klaverens
heeft. Dat is andere koek:
8-9 speelslagen met klaveren als
troef.

5 = Ik zie ons in een klaveren-contract
echt niet 1 extra slag maken met
mijn hand, dus 4♣ lijkt me mooi.

6 = Oh?!? Meneer Zuid is over 3♥ van
zijn partner niet geïnteresseerd in de
manche, maar nu Marianne een
semi-forcing hand belooft opeens
wel?!?

7 = Meneer Noord vindt het wel best zo.
Gemakshalve neemt hij aan dat
niemand nog iets wil bieden na het
4♥ bod van zijn partner.
Meneer Noord begint zijn bied-
kaarten alvast van tafel te ruimen.
Alsof ik niet meer wil bieden……

8 = Ik had nog iets te melden, heren NZ
(meneer Noord moet even van de
schrik bekomen dat de tot nu toe
zwijgzame Oost zich opeens met het
bieden begint te bemoeien)!. Met een
semi-forcing hand bij mijn partner
zitten de punten wat mij betreft
ongeveer 20-20. Ik heb een stevige
vierkaart harten tegen, dus ik geloof
nooit dat jullie 4♥ gaan maken.

4♥ zit inderdaad niet. Het gaat zelfs,
kwetsbaar, 3 down. Dat is goed voor
+800 punten. Aan de andere tafel weten
OW wel 5♣ te bereiken, maar dat wordt
Ben en Patrick terecht gedubbeld en
1 down gespeeld. Alhoewel uit een hele
diepgaande analyse van Ben en Patrick op
de weg terug naar huis naar voren kwam
dat bij optimale verdediging 5♣ zelfs
3 down kan, is dit spel toch een mooie
mancheswing.

Even recapituleren. Sinds het begin van de
tweede helft hebben Marianne en ik een
6♠ geboden en gemaakt en een 4♥ van de
tegenstanders gevoelig down gespeeld
voor de nodige punten. Een rustpauze zou
welkom zijn, maar dat zit er nog niet in. Je
raapt de volgende collectie op:
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♠ H
♥ AVx
♦ Bx
♣ AHVBxxx

Alhoewel je op de vierde hand zit, kun je
redelijkerwijs verwachten dat je mag gaan
openen. Je hebt nog even de tijd om na te
denken, want de anderen aan tafel zullen
toch wel niet openen. Wat ga je met deze
hand openen?

Ik zat te denken aan een rustige 2♦
opening (=semi-forcing), daarna 3♣
(=semi-forcing met klaveren) en dan zien
wel hoe het bieden verder gaat. Deze
gedachtengang werd bruut verstoord door
een opening van mijn partner: 1♣. Een 1♣
opening recht tegenover me?!? Ok. Zitten
jullie nog op je stoel? Even omschakelen.

Wat mij betreft staat klaveren al vast als
troefkleur en met minimaal 31 punten
samen (alhoewel het wat onwaarschijnlijk
is, zou Marianne nog een interessante
11-punter kunnen hebben met een
zeskaart klaveren) wil ik minimaal 6♣
gaan spelen. Laten we direct beginnen met
slemonderzoek:

1RRUG 2RVW
%URQ

=XLG :HVW
0DULDQQH

-
pas
pas
pas

-
3♠1

4ZT3

6♣

Pas
Pas
Pas
a.p.

1♣
4♦2

5♦4

1 = Splinter: een singelton of renonce
schoppen met klaveren als troef. Een
singelton Heer is geen mooie
splinter, maar het maakt wel meteen
duidelijk dat we op weg zijn naar
slem.

2 = Gemengde controle in ruiten (Aas of
Heer of singelton of renonce).

3 = RKC-Blackwood.
4 = 1 of 4 keycards.

Dat 6♣ zit zal niemand verbazen en dat de
tegenstanders aan de andere tafel ook in
6♣ zaten evenmin. Marianne haar
klaveren-bezit was trouwens, tegenover
mijn bezit, aan de magere kant:

♠ Axxx
♥ H
♦ HVxx
♣ 5432

N
W      O

Z

♠ H
♥ AVx
♦ Bx
♣ AHVBxxx

Een paar spelletjes later komt er een
interessante 2♠ voorbij:

♠ A10xx
♥ xx
♦ xx
♣ AHBxx

♠
♥
♦
♣ V

O
N      Z

W

♠
♥
♦
♣

♠ VBxx
♥ VBx
♦ Vx
♣ 1098x

Marianne (West) zit als leider in 2♠.
Noord start met ♣V. Hoe ga je dit contract
aanpakken?

Bij het verschijnen van ♣V zouden er
allerlei alarmbellen af moeten gaan: ♣V
straalt het singelton-zijn gewoon uit. Je
weet dus dat op het moment dat Zuid aan
slag komt, je een klaveren-aftroever in
Noord kunt verwachten. Tot zover alles
duidelijk. Marianne gaat nog een stapje
verder in haar speelplan: ze wil de
schoppensnit nemen. Wat er ook gebeurt,
klaveren-aftroevers of niet, er zal en moet
schoppens over Noord gesneden worden.
Hoe het spel ook verloopt, de schoppensnit
gaat genomen worden. Punt uit.
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De enige manier om dit bewerkstelligen is
de klaverenstart nemen op tafel en trachten

over te steken naar de hand met een kleine
harten:

Slag Noord Oost Zuid West Opmerkingen
1 ♣V ♣A ♣x ♣x Eerste stap in het speelplan.
2 ♥A ♥x ♥x ♥B Eerste poging om over te steken naar de hand:

mislukt.
3 ♥x ♥x ♥H ♥x Noord probeert zijn partner te bereiken in de

hoop op een aftroever: gelukt.
4 ♥x ♦x ♥x (!) ♥V Wat het grotere plan van Zuid was om een harten

door te spelen in plaats van de door iedereen
verwachte ♣ is nooit duidelijk geworden. Poging
tot ♣-aftroever: mislukt. Tweede poging om over
te steken naar de hand: gelukt!

5 ♠x ♠x ♠x ♠V Marianne wilde per sé de schoppensnit nemen en
hier is ie dan. Schoppensnit: gelukt.

6 ♠x ♠x ♦x ♠B De schoppens zitten 4-1, maar door het briljante
speelplan van Marianne dat voorziet in de
schoppensnit kan de vierkaart schoppen bij
Noord er uit gesneden worden.

7 … … … … …

Uiteindelijke opbrengst: 2♠+2. Prima
resultaat. We hadden dus in 4♠ moeten
zitten…… Dat is mijn schuld, ik heb
gepast op 2♠. Schuldvraag opgelost. Of
Marianne zich misschien niet gerealiseerd
had dat ♣V een singelton was? Tuurlijk
wel. Maar als je ♠A, schoppen naar ♠V
voor ♠H van Noord speelt, ga je 1 down.
Immers: ♠H, 2 hartenslagen, 2 ruiten-
slagen en een klaveren-aftroever. Je moet
dit soort dingen gewoon zien en goed
aanvoelen.

Over aanvoelen gesproken, wat vind je van
deze:

♠ HV62
♥ 10542
♦ H53
♣ V9

♠
♥
♦
♣ 84

Z
O      W

N

♠
♥
♦
♣ H10

♠ A73
♥ H98
♦ AB962
♣ A6

Je zit als leider Noord in 3ZT. Links van je
wordt met ♣8 gestart. Je legt klein op
tafel, rechts verschijnt ♣H en je duikt in de
hoop eventuele communicatie tussen OW
te verbreken. West vervolgt met ♣10 voor
je Aas en links wordt ♣4 bijgespeeld. Wat
is je verdere speelplan?

Voor zover ik kan overzien, zul je altijd
een ruitensnit moeten nemen. Je hebt
6 slagen van boven. Wellicht een 7de als de
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schoppens 3-3 zitten. Met ♥A goed een
8ste, maar dan nog moet de 9de slag uit de
ruiten komen. Als de ruitens zich netjes
gedragen, heb je de hartens misschien niet
eens nodig. Dus eerst maar beginnen met
de ruitens. Maar hoe ga je de ruitens
aanpakken?

Eerst ♦H en dan kleine ruiten naar ♦B?
Dat is zeer risicovol: je snijdt naar de
gevaarlijke hand toe. Gezien de start zal
Oost minstens een vijfkaart klaveren
hebben met ♣B. Als Oost aan slag komt
ben je al 2 down (4 klaverens + mislukte
ruitensnit + ♥A). Beter lijkt het me om
over Oost te snijden. ♦V10x of langer in
Oost kun je niet aan: met V10x, V10xx of
V10xxx in Oost ga je nooit meer dan 2
ruitenslagen maken. Alleen ♦V10 dubbel
of ♦V in Oost en ♦10 in West gaat extra
slagen opleveren. In dat geval moet je
beginnen met ♦B naar de dummy te
spelen.

Tot zover de filosofie. In hoeverre deze
theoretische aanpak de grootste kans biedt
op het maken van het contract: ik zou het
niet weten. In dit praktijkvoorbeeld blijkt
het wel te werken:

♠ HV62
♥ 10542
♦ H53
♣ V9

♠ B98
♥ A6
♦ V10
♣ B87432

Z
O      W

N

♠ 1054
♥ VB73
♦ 874
♣ H105

♠ A73
♥ H98
♦ AB962
♣ A6

Door op ♦V over Oost te snijden maak je
9 slagen in 3SA. Bij ons aan tafel, echter,
speelde de leider eerst ♦H en daarna een
kleine ruiten naar de hand. Na een enorme
lange denkpauze legde de leider
uiteindelijk ♦B. Gepakt met de Vrouw in
Oost en vervolgens de klaverens oprapen
en ♥A meenemen: 3SA-3 (zelfde resultaat
als bij het nevenpaar, dus dit spel slaat
gewoon uit). De leider voelde zich iets
minder gelukkig toen hij zich realiseerde
dat met het leggen van ♦A in plaats van
♦B het contract veilig is.

Na het einde van de tweede helft kunnen
we de balans opmaken: 13-40 voor ons.
Samen met het resultaat van de eerste helft
wordt het een 18-12 overwinning voor
Lier 5. De tegenstanders worden
vriendelijk bedankt voor de interessante
spellen en alle teamleden en supporters
worden vriendelijk bedankt voor hun
bijdrage. Nu snel weer terug naar huis,
naar het land waar vrouwen vrouwen zijn.
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'ULHV�9DQ�GHQ�(\QGH

Tegen Sint-Truiden moesten we uithalen.
Met nog slechts vijf matchen te gaan werd
het tijd om rustig richting eerste plaats op
te rukken. En de voorlaatste in de stand
zou ons helpen om een stapje vooruit te
zetten.

Het moet er dan wel inzitten natuurlijk. En
de eerste helft beloofde niet veel goeds in
dit verband. Platte giften, evidente
manches, kortom weinig opwindends te
beleven…

Eén van de opwindendste zaken was mijn
eerste gift, wanneer ik van de tegenpartij
een 1ZT mag maken, die door Tof en
Roger twee down wordt gespeeld. Verder
nog een 2ZT maar eentje down gespeeld,
terwijl hij eigenlijk twee down moet
(whaaw!!), de tegenpartij 3 down gespeeld
in een 4♠ contract (ze zaten eenvoudigweg
iets te hoog) en in gift 10 zelf even te hoog
gevlogen (5♣ -3 gespeeld). Tot slot mag
ook Marijk in de laatste gift van de eerste
helft nog een 1ZT maken en dat was het
zowat…

De enige moeilijke beslissing moet Marijk
maken in gift 16. Ze heeft volgende hand
in handen:

♠ V
♥ AHB862
♦ AVT8
♣ 75

wanneer ik in eerste hand open met 2♠
Muiderberg (belooft vijfkaart schoppen,
minstens vierkaart mineur, minder dan een
opening). Met haar singleton schoppen is
het niet evident te bieden. Ze biedt dan ook
3♥ wat constructief is en minstens een
opening belooft, maar niet absoluut forcing
is. Wanneer ik echter (natuurlijk!) een
singleton harten heb, kan ik niet anders

dan passen. De tegenpartij is wel in 3ZT
geraakt wat door het gunstige zitsel niet
down te spelen is. Pech…

Gelukkig waren er nog Tof en Roger.
Terwijl de tegenpartij in gift 3 in 3ZT + 1
zit, gaat het er bij Tof en Roger iets anders
aan toe. De bieding gaat bij hun als volgt:

1RRUG
7RI

2RVW =XLG
5RJHU

:HVW

2♦1

3♣3

5♣5

pas
pas
pas

1♦
2ZT2

4♦4

6♦

pas
pas
pas
a.p.

1 = fit ♦, 10+ HP
2 = belooft verdeelde hand, 18-20 HP
3 = 1ste of 2de controle
4 = azenvraag
5 = 2 azen van de vijf (troef heer telt

mee als aas) en troef vrouw

Zoals je kan zien, ligt 6♦ over tafel. Mooi
geboden, partners! De volledige gift:

♠ 96
♥ 82
♦ AV84
♣ AB865

♠ V543
♥ B853
♦ T53
♣ 74

N
W      O

Z

♠ HBT2
♥ A764
♦ 76
♣ T93

♠ A87
♥ HVT
♦ HB92
♣ HV2

In gift 5 zitten Tof en Roger in een 3ZT
contract met slechts 23 punten maar wel
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met een mooie vijfkaart ruiten en klaveren.
Spijtig genoeg hebben ze slechts ♥Vx
tegen ♥xx in beide handen. Met vijf
topslagen in harten bij de tegenpartij lijkt
het contract ten dode opgeschreven. Een
klein foutje bij de tegenpartij echter en Tof
brengt het contract mooi binnen.

Na de eerste helft staan we met 43-24
voor, wat goed is voor een 18-12
voorsprong.

De eerste gift van de tweede helft is wel
leuk, al was het al maar omdat bij het
einde van de bieding de kaartjes bijna van
de schuif vielen. Zelden gebeurd dat ik
zevenmaal mocht bieden voor het
eindcontract (en dan zelfs nog met sprong)
vast te leggen:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

1♣
1♥1

2ZT
3♦4

4♣6

4♠8

6♣

pas
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

1♦
1♠2

3♣3

3♠5

4♦6

4ZT9

pas
pas
pas
pas
pas
pas

1 = belooft vijfkaart klaveren en
vierkaart harten

2 = vierde kleur
3 = geeft klaverenfit en overwaarde
4 = 1ste of 2de controle ruiten
5 = 1ste of 2de controle schoppen
6 = azenvraag met klaveren troef
7 = 1 of 4 van de vijf azen (troef heer telt

mee als aas)
8 = vraagt naar troef vrouw
9 = bevestigd troef vrouw maar ontkent

een andere heer

Met slechts 28 punten een mooie slem
bereikt, die niet down te spelen is… De
volledige gift:

♠ H65
♥ AH98
♦ 7
♣ AH952

♠ BT984
♥ 7642
♦ AV5
♣ 7

N
W      O

Z

♠ V72
♥ T3
♦ H8432
♣ 864

♠ A3
♥ VB5
♦ BT96
♣ VBT3

Spijtig genoeg zitten ook onze
tegenstanders in deze kleine slem, zodat
onze leukste gift van de match niets
opbrengt. En dan stopt het weer…

In gift 19 laat ik een slagje te veel maken,
in gift 23 maak ik dan zelf weer een
overslagje meer, in gift 24 maakt Marijk
een overslagje meer en zo hobbelt de
match verder. Door een misverstandje bij
ons, zitten we eens in een verkeerd
deelcontract maar dat is het dan.

In gift 28 dan, we zijn al bijna ten einde,
krijg ik volgende mooie verzameling in
handen:

♠ T83
♥ 864
♦ VB97
♣ BT7

Een prachtige 4-3-3-3 verdeling met wel 4
punten… Als links van mij 1ZT wordt
geopend, pas ik natuurlijk. Marijk dubbelt
1ZT in vierde hand (belooft vanaf 11 HP)
en ik moet terug passen, toch met een
beetje schrik in mijn hart.

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

pas pas dbl.
1ZT
a.p.
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Ik start veilig, denk ik toch, met ♦V, maar
als er een vijfkaart ruiten op tafel komt en
partner chicane ruiten blijkt te hebben, ben
ik minder gelukkig met mijn start. Toch is
het nog geen ramp, de leider maakt zelfs
nog een foutje in het afspelen en gaat vlot
twee down. De volledige gift:

♠ T83
♥ 864
♦ VB97
♣ BT7

♠ HV2
♥ AH72
♦ HT85
♣ 64

N
W      O

Z

♠ 975
♥ 53
♦ A6432
♣ V85

♠ AB64
♥ VBT9
♦ -
♣ AH932

Tof en Roger vinden knap het 2♦ contract
dat juist wordt gemaakt, zodat we terug
iets in onze kolom kunnen schrijven.

En dan komt gift 31, het is bijna gedaan…
Ik heb volgende hand gekregen:

♠ A
♥ T832
♦ HB743
♣ 843

Misschien geen monsterhand maar als
Marijk opent met 1♣ kan ik toch
antwoorden. De bieding gaat verder als
volgt:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

1♥2

3♣4

4♦6

5♣8

pas
pas
pas
pas

1♣1

2ZT3

4♣5

4ZT7

5♥

pas
pas
pas
pas
a.p.

1 = kan met een driekaart als de hand 18-
20 HP heeft en een 4-3-3-3 verdeling
met een vierkaart Majeur (zoals nu)

2 = kan met lange ruitens (zoals nu)
3 = geeft 18-20 HP, kan met fit harten

(zoals nu)
4 = Checkback Stayman, forcing
5 = geeft fit harten, maximaal en 1ste of

2de controle klaveren
6 = 1ste of 2de controle ruiten
7 = azenvraag
8 = 1 of 4 van de vijf azen (troef heer telt

mee als aas)

Als Marijk met 4♣ fit harten en maximaal
belooft, geef ik met mijn mooie 8 punten
ruitencontrole. Dit is voor Marijk genoeg
om azen te vragen. Wanneer blijkt dat ik
slechts één aas (van de vijf) heb, blaast ze
af in 5♥. Spijtig genoeg blijkt dat ook 5♥
al ééntje te hoog is:

♠ A
♥ T832
♦ HB743
♣ 843

♠ BT874
♥ A6
♦ 852
♣ AB2

N
W      O

Z

♠ 9652
♥ V97
♦ 96
♣ T765

♠ HV3
♥ HB54
♦ AVT
♣ HV9

Zoals blijkt kan het contract alleen worden
gemaakt met ♥Vx bij Oost. Troefvrouw
zit inderdaad in Oost maar zit derde, zodat
het 5♥ contract down gaat. Wanneer blijkt
dat de tegenstanders azen hebben gevraagd
met 4♣ en dus nog hebben kunnen stoppen
in 4♥ wordt dit een dure gift, het is
natuurlijk een kwetsbare manche…

Ook bij ons nevenpaar is er deze keer niet
veel wereldschokkends gebeurd. Door een
misverstandje (forcing of niet?) blijven ze



uit een manche (natuurlijk opnieuw een
kwetsbare manche), wat spijtig genoeg wel
wat kost. Anderzijds blijven ze opnieuw
mooi in 4♦ steken, wat net gemaakt wordt,
terwijl de tegenpartij ééntje te hoog zit. En
ook hier en daar en overslagje meer of
minder…

Uiteindelijk moeten we, vooral wegens de
twee dure giften, nog wat inleveren en
verliezen we de tweede helft met 16-32.

Het eindresultaat van deze weinig
opwindende match wordt zo 15-15. We
hadden op beter gehoopt, maar platte
giften en wat pech beslisten er anders over.
Dan moeten we volgende week maar wat
meer punten pakken op Aarschot!


