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Kort Verslag:

Het is een positieve speeldag geweest voor Lier deze keer. Lier 1 heeft een hele goede zaak
gedaan in het behoud door Genk te verslaan met 25-3. Ze stijgen prompt terug naar de zesde
plaats en hebben 14 VP’s voorsprong op de zevende. Houden zo. En ook Lier 2 heeft een
goede zaak gedaan door Aarschot te verslaan, ook al met 25-3. In het koppeleton van vier
ploegen stijgen ze nu naar de tweede plaats met nog slechts 3 VP’s achter op de eerste. Lier 5
is in hun promotiereeks rustig gestart met een licht verlies (14-16). Ze staan nu vierde en
hebben 6 VP’s achterstand op de zo belangrijke tweede plaats. Lier 3 en Lier 4 spelen hun
laatste matchen voor de eer en Lier 3 laat zien dat ook dat belangrijk is. Ze winnen prompt
met 25-4 en staan op kop in hun reeks. Lier 4 verliest tenslotte hun eerste match in hun
nieuwe reeks met 11-19. Volgende week beter…

Uitslagen:

8LWVODJ�/,(5�����/LJD��'

Squeeze 8 Oostmalle 1 25 3 1. Squeeze 8 212 5. De Eburoon 1 170

De Eburoon 1 West-Limburg 3 13 17 2. Oostmalle 1 194 6. Lier 1 157

Lier 1 Genk 2 25 3 3. West-Limburg 3 173 7. Pieterman 4 143

Hasselt dl 3 Pieterman 4 23 7 4. Hasselt dL 3 172 8. Genk 2 82

8LWVODJ�/,(5������/LJD��&

St. Truiden 1 Oostmalle 2 13 17 1. West-Limburg 2 192 5. De Teuten 2 149

Aarschot 1 Lier 2 3 25 2. Lier 2 189 6. Aarschot 1 141

De Teuten 2 West-Limburg 2 8 22 3. Leopoldsburg 1 187 7. St. Truiden 1 140

Begijntje 3 Leopoldsburg 1 13 17 4. Oostmalle 2 186 8. Begijntje 3 132

8LWVODJ�/,(5�����'LVWULFW�����5HHNV����	��

Forum 5 Keerbergen 4 12 18 1. Lier 3 38.0 4. Regeo 3 27.0

Westrand 2 Lier 3 4 25 2. Keerbergen 4 34.0 5. Halse 4 26.0

Regeo 3 Halse 4 13 17 3. Forum 5 29.0 6. Westrand 2 25.0

8LWVODJ�/,(5�����'LVWULFW�����5HHNV���	��

Halse 3 Westrand 4 15 15 1. Halse 3 37.0 4. Westrand 4 28.0

Lier 4 Keerbergen 5 11 19 2. Keerbergen 5 32.0 5. Haacht 28.0

Halse 5 Haacht 20 10 3. Halse 5 31.0 6. Lier 4 23.0

8LWVODJ�/,(5�����'LVWULFW�����3URPRWLHUHHNV

Wobridge 2 Pieterman 9 20 10 1. Westrand 5 37.5 4. Lier 5 29.0

Halse 6 Westrand 5 3 25 2. Wobridge 2 35.0 5. Pieterman 9 26.0

Westrand 3 Lier 5 16 14 3. Westrand 3 33.5 6. Halse 6 17.0
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We moesten voor de derde keer dit seizoen
naar Dilbeek. Tegenstander: Westrand 2.

Toegegeven, we hebben er nog niets van
terecht gebracht. We, dat is Lier 3
(Annemie, Maria, Roger, Gilbert). Via
onbegrijpelijke nederlagen (slecht spelen
en vaak pech) zijn we in de laagste reeks
beland. (Roger noemt het “district 3”.)
Voor mij niet gelaten, als we maar plezier
hebben.

En plezier dat we gehad hebben, die
zaterdag!

Het begon met een telefoontje: “Gilbert,
kom jij bridgen ?” Het was 13u, ik dacht
dat we samenkwamen om 13u45. We
moesten wel om 14u in Dilbeek zijn!

Ik, zenuwachtig, spring in mijn auto en pik
de teamgenoten op aan “de Mol”. Ik ben
dit seizoen al tweemaal naar Dilbeek
gereden, zonder problemen: afrit 10, “ berg
af en recht het café binnen”, zoals Maria
zei.

Zwarte zaterdag: ik mis afrit 10! Ben niet
in paniek: terugrijden en dan afrit 10
nemen.

Zwarte zaterdag: ik neem de afrit naar
Gent. Roger: “Gij wilt zeker naar de zee
rijden!” Je kunt niet geloven hoe ver de
volgende afrit soms kan zijn. Afrit Ternat
en terug richting Brussel! Ik vind afrit 10
niet, dool wat rond Brussel en neem afrit
Gent. Roger, al een beetje opgewonden:
“Gij wilt zeker naar de zee rijden!!!”
Volgende afrit: Ternat. Terug richting
Brussel. Gelukkig bestaat er een GSM.
Bellen naar het lokaal van Westrand. Een
schitterende gids loodst me perfect tot in
de bridgeclub.

Alles loopt gesmeerd tot de laatste gift:
mijn partner zet me in een kwetsbare 6ZT !

De bieding gaat als volgt:

1RRUG 2RVW
$QQHPLH

=XLG :HVW
*LOEHUW

pas
pas
pas
pas

1♥
3♦
4ZT
6ZT

pas
pas
pas
a.p.

1♣
1♠
3ZT
5♥

De schoppenuitkomst is voor de heer van
dummy.

♠ AV42
♥ 62
♦ H32
♣ AB54

N
W      O

Z

♠ H
♥ AV8543
♦ ABT6
♣ HT

Zwarte zaterdag: ik speel slecht; zie de
juiste oplossing niet!

Slag 2:  ruitje naar de heer.
Slag 3:  ruitje naar de boer; de snit lukt!

Ik denk: dit is onmogelijk! Drie snitten
lukken kan niet! Dus iets anders proberen.
Maar wat?

Eureka!

In leg ♥3 uit dummy op tafel. Zuid heeft
het moeilijk: ze zit met ♥Hx achter
♥AVxxxx .  Ze legt ♥H.

6ZT gemaakt! Onze tegenspelers spelen
3ZT+1. We winnen met 25–4.

Dus toch geen zwarte zaterdag! En ook
geen grijs seizoen, want toffe ploegmaats!
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En de Franse mannen naar het schijnt ook

%URQ�9RV

Vandaag de eerste wedstrijd van de play-
offs. We mogen aantreden tegen
Westrand 3, die spelen in hun stamkroeg
’De Meiboom’ in het pittoreske dorpje
Dilbeek achter Brussel. De locatie was vlot
gevonden, alhoewel Lier 3 er schijnbaar
toch de nodige moeite mee had, aangezien
ze ruim te laat binnen kwamen. Ergens
achter mij heb ik wat opmerkingen
opgevangen over verkeerde afslagen van
de snelweg. Zouden ze sinds kort de
afslagen van de snelweg verlegd hebben?
Onze kapitein Ben was verantwoordelijk
voor de routebeschrijving, dus dat zat
alvast goed. Eric, Brecht, Marianne en ik
zijn vandaag verantwoordelijk voor het
spelen, dus daar zit zoals altijd de nodige
onzekerheid.

De eerste helft begint voor Marianne en
mij behoorlijk saai. Alhoewel we in een
bijzaal van het café spelen, waardoor deze
middag een beetje de allure van een
kroegentocht krijgt (hetgeen altijd welkom
is), is het toch aangenaam als er eens in de
zoveel tijd een manche of slem voorbij
komt. Om je een gevoel voor de mate van
saaiheid te geven: in gift 4 mag ik een 1♠
contract spelen. Hoe interessant wil je het
hebben? Er staan wel weer, net als vorige
week, Franse vrouwen (en heren voor mijn
partner) op de kaarten. Ze beginnen al een
beetje te wennen.

Vanaf spel 10 wilde ik dat ik mijn grote
mond had gehouden en we weer over
konden gaan naar de saaie voorgaande
giften:

:HVW�KDQG��$OOHQ�NZHWVEDDU�

♠ AH53
♥ AV82
♦ 2
♣ V1096

Op zich een niet onaardige collectie, zeker
niet als je maat opent:

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG :HVW
%URQ

- 2♠1 3♦ ???

1 = zwak (6-10 punten), 5-6 ♠'s.

Wat bied je?

Je hebt een mooie schoppen-aansluiting bij
je partner, bent kort in de kleur van de
tegenpartij dus dat levert aftroevers op en
als ♥H goed zit, zie ik nog wel 10 slagen
binnen komen. Wat mij betreft redenen
genoeg om aan te leggen in de manche:

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG :HVW
%URQ

-
5♦

2♠
pas

3♦
pas

4♠
???

En nu? De tegenpartij biedt even vlot door
naar 5♦ en nu mag jij weer. Het 4♠ bod
was niet direct van “dat gaan we even
maken”. Wij hebben de meerderheid van
de punten (minimaal 21 punten, maximaal
25 punten), maar hebben we genoeg slagen
om 5♠ te maken? Ik twijfel al of 4♠
gemaakt kon worden, maar 5♠ zie ik
helemaal niet zitten. Maar ja, 5♦ klinkt als
een uitnemer tegen 4♠, dus dat wil ik niet
ongestraft voorbij laten gaan. Ik heb maar
een singleton ruiten, dus echt troeven
tegen, dat nu ook weer niet….. Grote
twijfel alom.

Wat doe je? Ik heb uiteindelijk besloten
toch maar de doubleren, omdat ik 5♠ niet
zie zitten en het 5♦ uitneembod niet
ongestraft wil laten passeren:



$FKWHUNODS�1������

5

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG :HVW
%URQ

pas
5♦
a.p.

2♠
pas

3♦
pas

4♠
dbl.

Als het spel zich begint te ontvouwen,
wordt al snel duidelijk dat het doublet op
5♦ niet de winnende actie van vandaag is:

2�$OOHQ ♠ 86
♥ BT6543
♦ HB74
♣ 7

♠ AH53
♥ AV82
♦ 2
♣ VT96

N
W      O

Z

♠ VT9742
♥ 97
♦ 3
♣ H854

♠ B
♥ H
♦ AVT9865
♣ AB32

Na ♠A start, ♠H getroefd in Zuid, verliest
de leider alleen nog ♥A.

Zoals je kunt zien is 5♠, door het zitsel,
ook pletterdood. En dat is genoeg reden tot
paniek. Aan de andere tafel heeft West
ongetwijfeld ook voor de beslissing
gestaan 5♦ te laten spelen of 5♠ bieden.
Als hij 5♦ niet gedoubleerd heeft, dan is er
niets aan de hand en kost het spel slechts
4 impen. Als hij 5♠ verzonnen heeft, dan
worden dat 750 punten (=5♦! gemaakt) +
650 punten (=5♠ gemaakt) = 1400 punten
= 16 impen de deur uit. 16 impen weg!
Boehoehoe. Had ik maar 5♠ geboden.
Boehoehoe.

Wat ik toen nog niet wist, maar
55 minuten later wel, is dat mijn collega
West aan de andere tafel ook voor de
keuze had gestaan 5♦ te doubleren of 5♠
te bieden en dat ook hij na lang wikken en

wegen had besloten 5♦ te doubleren. Hij
had ook dezelfde rekensom gemaakt en
had al menig schietgebed gedaan, hopende
dat ik niet 5♠ had geboden. We waren
beiden opgelucht dat het spel uiteindelijk
niets kostte. Maar ja, had ik maar 5♠
geboden…

Spel 12 is een interessante die de kracht
van een goed geplaatste zwakke-2 opening
demonstreert:

♠ A1076
♥ 4
♦ H5
♣ V109853

♠ V42
♥ 1064
♦ A9862
♣ B6

N
W      O

Z

♠ 83
♥ VB9832
♦ H10
♣ 742

♠ HB98
♥ A7
♦ VB753
♣ AH

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG :HVW
%URQ

-
2♠

2♥1

pas
Dbl2

4♠3
Pas
a.p.

1 = zwak, 5-6 hartens.
2 = het is onduidelijk of de tegenstanders

een goed afgesproken verdediging
hebben tegen een zwakke-2 opening.
Waarschijnlijk belooft dit openings-
kracht met geen uitgesproken
voorkeur voor een bepaalde kleur.

3 = gooit de deur dicht voor een
mogelijk slem.

Met ♦AH en ♠V bij partner begint 6♠
toch al aardig dichtbij te komen en zoals je
ziet is het 6♠. Je moet daarbij wel ♠V
vinden, maar gezien de zwakke 2♥
opening in Oost is de kans groot dat ♠V in
West zit. Of 6♠ is uit te bieden na een
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zwakke 2♥ opening hangt van je afspraken
af en of je die dag in een slem-going-mood
bent, maar je zou kunnen denken aan het
volgende:

1RRUG 2RVW =XLG :HVW

-
2♠
4♦4

4ZT5

6♠

2♥1

pas
pas
pas
a.p.

dbl.2

4♣3

4♠
5♣6

pas
pas
pas
pas

1 = zwak, 5-6 hartens.
2 = openingskracht.
3 = klaveren-controle.
4 = ruiten-controle.
5 = RKC-Blackwood. Noord neemt het

initiatief, omdat de zeskaart ♣ een
interessante werkkleur kan zijn.

6 = 0 of 3 keycards, maar gezien de
slemaspiraties die uit het 4♣ bod
naar voren komen zullen het er wel 3
zijn.

Na de slappe eerste helft (op spel 10 na dat
hartkloppingen gaf) met veel deelscore
gevechten, staan we 22-9 achter. Dat valt
reuze mee. De tweede helft was een stuk
boeiender: van de 16 spellen waren er
10 manches geboden. Niet dat al die
manches zitten, tuurlijk niet, maar we
bieden gewoon graag een beetje door:

1�$OOHQ ♠ A9
♥ 96
♦ AB52
♣ V8652

♠ VT643
♥ A4
♦ H843
♣ B7

W
Z      N

O

♠ -
♥ HBT87532
♦ T7
♣ HT4

♠ HB8752
♥ V
♦ V96
♣ A93

1RRUG
0DULDQQH

2RVW =XLG
%URQ

:HVW

3♥
a.p.

3♠ pas 4♠

Na de preëmpt van Marianne komen de
tegenstanders vlotjes in 4♠. Het moge
duidelijk zijn dat 4♠ een kansloze
onderneming is. Bij ons verliest de leider
zelfs 3 troefslagen: ♠V, ♠10 en een
ruiten-aftroever, zodat hij uiteindelijk
2 down gaat.

Brecht en Eric krijgen echter een ander
biedverloop voorgeschoteld:

1RRUG 2RVW
%UHFKW

=XLG :HVW
(ULF

4♥ a.p.

Ik vind dat je alleen 4♥ moet openen met
een dichte achtkaart harten. Maar goed, ik
ben nogal conservatief wat dat soort
dingen betreft. Na 4♥ zit je met de hand
van Brecht behoorlijk vast. Alhoewel je
gezien de zeskaart schoppen aan een 4♠
bod kunt denken, is het bieden van 4♠ niet
evident. 4♠ gaat inderdaad down, maar het
zou een prachtige uitnemer tegen 4♥ zijn
geweest… Inderdaad, 4♥ zit. Grrr. Door
het gunstige klaveren-zitsel geven OW
slechts 2 ruitens en 1 klaveren af.

Nu moet je niet denken dat Brecht te laf is
om te bieden. Brecht heeft, getuige het
volgende spel, in het geheel geen moeite
om erin te komen:

�2:�NZHWVEDDU�

♠ VB10
♥ Vxx
♦ Bx
♣ Axxxx
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1RRUG 2RVW
%UHFKW

=XLG :HVW
(ULF

-
pas
pas

-
2♣
???

-
2♠

1♦
pas

Wat bied je met Brecht z’n hand? Het
tegenspelen van 2♠ vind je wellicht
interessant….. Dat is pas laf! Waarom hou
je het initiatief niet bij jezelf? Je hebt toch
een prachtige schoppenstop? Oh, je vindt
de kwetsbaarheid niet gunstig om nog iets
te ondernemen. Hoezo, kwetsbaarheid?!
Gaan we nog spelen vandaag of hoe zit
het?!? Brecht neemt, volkomen terecht,
liever zelf het initiatief en biedt 2ZT, dat
vervolgens wordt uitgepast.

Jammer genoeg wordt dit initiatief niet
direct beloond: 2ZT gaat eentje down voor
-100 punten. Brecht baalt al een beetje van
zijn 2ZT bod. Is 2♠ wel te maken? Zo
niet, dan had hij beter op 2♠ gepast. Als
aan de andere tafel 2♠ down wordt
gespeeld, kan dit spel zomaar 5 impen
gaan kosten… Volkomen terecht wordt dit
initiatief uiteindelijk wel beloond: aan de
andere tafel gaan Marianne en ik in 2♠ +1,
zodat dit spel ons uiteindelijk 1 imp winst
oplevert.

Het laatste spel van vandaag is een
bijzonder interessante 3ZT:

♠ HV7
♥ 3
♦ AVT
♣ VT432

♠ 5
♥
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ ABT
♥ AVBT6
♦ 7432
♣ 7

Ik ben als Zuid leider in 3ZT en krijg ♠5
als start vanuit West. Hoe ga je dit contract
afspelen?

Er zijn 5 topslagen: 3 schoppenslagen, ♥A
en ♦A. Extra slagen zitten in ieder geval
in harten: 2 extra als de hartens 5-2 of
slechter tegen zitten, 3 extra als ze 4-3
zitten. Je zult dus altijd nog minimaal
1 slag, en misschien zelfs 2 extra slagen,
moeten halen uit ruiten en/of klaveren. In
ruiten heb je de meeste kans op 2 slagen
via de dubbele snit.

Aldus geredeneerd schoppen op tafel
genomen en ♥3 naar ♥10, voor ♥H in
West. Schoppen na in de hand genomen
(♠V onder ♠A gooien, omdat je anders
niet meer in de hand kunt komen om de
hartens op te rapen!) en ♦2 naar ♦10. Die
houdt. Mooi. ♠7 naar ♠10, hartens
oprapen. De hartens blijken 5-2 te zitten,
dus er moet nogmaals een ruitensnit
worden genomen. ♦3 naar ♦V. ♦A.
Contract.

Het is echter de vraag of OW dit spel wel
optimaal verdedigd hebben. Wat gebeurt er
bijvoorbeeld als West, nadat hij met ♥H
aan slag komt, in plaats van schoppen een
klaveren nakomt? Om dit te overzien is het
handig om het hele spel te bekijken:

♠ HV7
♥ 3
♦ AV10
♣ V10432

♠ 543
♥ H9842
♦ HB5
♣ B8

N
W      O

Z

♠ 9862
♥ 75
♦ 986
♣ AH96

♠ AB10
♥ AVB106
♦ 7432
♣ 7
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Als West aan slag komt met ♥H (Eric
heeft ♥H zelfs een keer opgehouden, wat
zeer goed is: als de leider niet eerst ♥H
eruit pest, houden OW communicatie via
de hartens), kan hij ♣B voorspelen. De
leider zal deze met ♣V moeten dekken om
♣T te beschermen. Als de leider ♣B laat
rennen, verliest ’ie altijd 3 klaveren-slagen.
Als Oost aan slag komt in klaveren, kan ’ie
harten of schoppen naspelen voor de
leider. Als de leider nu de dubbele ruiten-
snit neemt is er niets aan de hand, als de
leider ruiten naar de ♦V speelt, komt ’ie
alsnog in de problemen. West komt in dat
geval aan slag met ♦H en kan wederom
een klaveren door de dummy heen spelen,
waarop 3ZT down is.

Wat is het toch heerlijk om zo een pagina
vol te kunnen schrijven met een
beschouwing van hoe-het-had-kunnen-
zijn. In de praktijk ging het natuurlijk

anders. Beide leiders maakten hun
contract. De één met een dubbele ruiten-
snit, de ander via een omweg. Hoe dan
ook, het spel sloeg uiteindelijk uit.

De tweede helft hebben we met 22-29
gewonnen (de tegenstanders zitten in een
6♥ eentje te hoog en in een 4♥ vinden ze
niet de veilige weg naar 10 slagen).
Uiteindelijk 'verliezen' we deze match met
16-14 VP’s. Het had-anders-kunnen-zijn
gevoel bekruipt je dan (had ik maar 5♠
geboden in de eerste helft bijvoorbeeld…),
maar zeker geen ontevreden gevoel. Wat
wil je ook, één van de tegenstanders viert
dit jaar zijn 25-jarig bridger-zijn, dus heb
je het als jong en jeugdige bridgers zo
slecht nog niet gedaan tegen een veteraan.
Volgende week ongetwijfeld meer Lier 5
spektakel.
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First things first: eerst melden dat Aloïs
het naar eigen zeggen goed maakt, na zijn
hartoperatie van vorige week woensdag.
Hij herstelt goed en hoopt binnenkort terug
te kunnen verschijnen aan de bridgetafel.
We wensen hem een voorspoedig herstel
toe en hopen dat hij zeer snel onze carré
terug zal komen versterken!

In de tussentijd wordt de match tegen
Aarschot opnieuw door Tof en Roger en
door Marijk en mezelf gespeeld. Hier is
ons verslag…

Tegen Aarschot moesten we uithalen. Met
nog slechts vier matchen te gaan werd het
tijd om rustig richting eerste plaats op te
rukken. En de zesde 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 zo heel veel
goeds in dit verband. Alhoewel er toch een
aantal interessante giften te melden zijn…

In gift 4 zitten de tegenpartij tegen Marijk
en mezelf in een te hoog 3♥ contract voor
ééntje down, terwijl de tegenpartij tegen
Tof en Roger  in een te hoog 3♠ contract
zitten voor twee down. Dit is een eerste
stap in de goede richting.

In gift 5 hebben we voor de eerste keer een
beetje geluk. Tof en Roger blijven met hun
26 HP samen rustig in 4♥ zitten. Tegen
ons ziet de tegenpartij het iets grootser. Na
azenvraag blijkt dat er slechts één aas
buiten is en lijkt het erop dat ze zullen
doorstomen naar 6♥. Toch eindigen ze,
nogal onverwacht, maar in 5♥. Als
achteraf blijkt dat het kleine slem in harten
over tafel ligt, komen we goed weg…

En dan komt gift 10 (QYGU��gift 10 blijkt in
deze speeldag een sleutelgift te zijn, zie
ook het verslag van Bron). Na een 1ZT
opening en een kwantitatief 4ZT bod zijn
we in een kwetsbare 6ZT geraakt, die ik
mag spelen in Oost.

Zuid komt uit met kleine harten Als
dummy openkomt, lijken de kansen
klein…

♠ VT95
♥ HVBT
♦ HV
♣ VT9

N
W      O

Z

♠ A86
♥ A63
♦ 83
♣ AHB74

Ik tel vier topslagen in harten, vijf
topslagen in klaveren en schoppenaas voor
tien slagen. In ruiten kan er één
bijkomende slag ontwikkeld worden door
het aas eruit te jagen, maar dat is het dan.
De twaalfde slag zou uit de schoppen
moeten komen, zonder echter nog een slag
af te geven.

Na enige minuutjes in trance lijkt me de
enige mogelijkheid om het contract te
maken als ♠B sec in Zuid zit…

Ik neem dus de hartenuitkomst in dummy
en speel, met mijn billen toe, ♠V voor. De
vrouw wordt niet gedekt en ik laat de
vrouw lopen. En… Dame Fortuna kijkt
even zeer lang in onze richting, want
in Zuid verschijnt ♠B. Claim voor contract
(ook dat was niet zo simpel, maar daarover
gaat het hier nu niet…).

De volledige gift:
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♠ H7432
♥ 952
♦ AB54
♣ 2

♠ VT95
♥ HVBT
♦ HV
♣ VT9

N
W      O

Z

♠ A86
♥ A63
♦ 83
♣ AHB74

♠ B
♥ 874
♦ T9762
♣ 8653

In de analyse achteraf blijkt er nog een
andere kans om het contract te maken,
namelijk als ♠H sec zit, in Noord of Zuid.
Deze kans is dubbel zo groot als ♠B sec in
Zuid. Gelukkig had ik die kans niet gezien
en speel ik gewoon op “mijn enige
mogelijke kans” om het contract te
maken… Deze kwetsbare slem brengt ons
13 impen op, als hij down was gegaan had
hij ons 12 impen gekost.

De rest van de eerste helft gebeurt er niet
veel meer. Ik dubbel niet-kwetsbaar tegen
kwetsbaar een 3♠ contract van de
tegenpartij voor spijtig genoeg slechts
eentje down. Als blijkt dat het voor ons 4♥
is, kost deze gift nog wat.

En in gift 16 krijgt ik tenslotte volgende
kaarten in handen:

♠ 7
♥ 752
♦ HV43
♣ HB954

Na een 1♣ opening in Noord, komt Marijk
tussen met 1♠. Wat bied jij met mijn
hand?

Ik heb wel 9 HP, maar heb slechts een
singleton schoppen en daarenboven een
vijfkaart in de openingskleur, bij de

tegenpartij achter mij. Ik pas daarom, wat
door Noord wordt uitgepast. Dit blijkt de
goede beslissing te zijn. Marijk maakt 1♠
met een overslag, terwijl de tegenpartij
vlot in 3ZT zit voor, kwetsbaar, twee
down.

Al bij al, lijkt de eerste helft verdacht veel
op de eerste helft van de match tegen Sint
Truiden, vorige week. Eigenlijk weinig te
beleven, één slem gemaakt, die de
tegenpartij niet vond vorige week
geboden door Roger en Tof, deze keer
door ons en een goede 20 impen voor na
de eerste helft, vorige keer goed voor een
18-12 voorsprong, nu goed voor een 19-11
voorsprong. Hopelijk eindigen we niet
opnieuw op een 15-15 gelijkspel, na
enkele pechgiften in de tweede helft…

Maar dan komt de tweede helft en is er
opeens van alles te beleven.

In gift 17 hebben we nog wat pech, als je
een slechte uitkomst pech kan noemen…
Ik heb volgende hand:

♠ T8754
♥ HB5
♦ 3
♣ ABT3

en open als Noord in eerste hand met 2♠,
Muiderberg, wat een vijfkaart schoppen,
een vierkaart mineur en minder dan een
opening belooft. Achter mij wordt
gedubbeld, Marijk past en rechts wordt
3ZT geboden, wat wordt uitgepast. Wat
start jij met mijn hand?

Ik besluit te starten met ♠5, mijn langste
kleur en passief, om geen slag weg te
geven. Spijtig genoeg start ik niet met
klaveren, want dan is 3ZT ten dode
opgeschreven. Marijk heeft immers een
vijfkaart klaveren van de heer zodat er vijf
klaverenslagen zijn op te rapen. De
volledige gift ziet er immers zo uit:
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♠ T8754
♥ HB5
♦ 3
♣ ABT3

♠ HV6
♥ V6
♦ AV852
♣ V62

N
W      O

Z

♠ A93
♥ AT73
♦ HBT76
♣ 4

♠ B2
♥ 9842
♦ 94
♣ H9875

Gelukkig gaat de bieding bij Tof en Roger
iets anders…

1RRUG 2RVW
5RJHU

=XLG :HVW
7RI

pas
pas
pas
a.p.

1♦
2♥2

3♦4

pas
pas
pas

2♦1

2♠3

5♦

1 = ruitenfit, geen majeurs en 10+ HP
2 = stop harten
3 = stop schoppen
4 = geen stop klaveren

Met slechts ♣Vxx, zijn vijfkaart ruiten en
toch genoeg punten, minstens 27 HP
samen, vindt Tof het veiliger om 5♦ te
spelen, dan om aan te leggen in 3ZT. Met
recht en reden, want met klaverenstart
gaat, zoals gezegd, 3ZT down. Mooi
geboden, partners, spijtig van mijn start.

Dit had een eerste swing in de tweede helft
kunnen zijn, maar uitstel is geen afstel
gelukkig, want in de volgende gift brengt
Roger knap een 4♥ contract binnen wat
door de tegenpartij down wordt gespeeld,
en nog enkele giften later is het helemaal
vuurwerk.

In gift 21 (Noord-Zuid kwetsbaar) gaat de
bieding als volgt:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

pas
pas
4♥

pas
2♠
a.p.

1♥
3♥

dbl.
3♠

♠ 92
♥ T95
♦ B962
♣ V976

♠ VT4
♥ B8
♦ AHT4
♣ H832

N
W      O

Z

♠ H7653
♥ 2
♦ V87
♣ ABT4

♠ AB8
♥ AHV7643
♦ 53
♣ 5

West start met ♦H en ♦A en switcht
vervolgens naar schoppen.  Marijke neemt
de heer met het aas, speelt ♥A en ♥H en
speelt schoppen na. West neemt met ♠T
en denkt dat hij in de problemen zit. Hij
durft geen schoppen na te spelen dit zou
in dubbele coupe kunnen zijn en durft
geen klaveren na te spelen, onder zijn heer
en speelt dus maar dank u een derde
keer ruiten… Marijk legt natuurlijk ♦9
voor de vrouw bij Oost, gekocht in haar
hand. Schoppen gekocht brengt haar terug
aan tafel, zodat op de vrije ♦B haar
verliezende klaveren verdwijnt, voor
contract.

Bij Tof en Roger wordt er natuurlijk nog
4♠ geboden dat contract ligt inderdaad
over tafel maar de tegenpartij gaat in
verdediging met 5♥ wat prompt wordt
gedubbeld. In het afspel wordt door de
leider nog een klein foutje gemaakt, zodat
hij kwetsbaar en gedubbeld drie down gaat
voor 800. Tel daar de 620 bij voor 4♥
gemaakt, en je komt op een totale score
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voor deze gift van 1420 of 16 impen.
Mooi.

Ook gift 22 is leuk. Ik heb in Noord
volgende hand gekregen:

♠ 642
♥ AVB3
♦ BT864
♣ A

De bieding verloopt als volgt:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

2♣1

dbl.5

1♣
dbl.2

3♣6

1♠
pas3

dbl.7

pas
2♥4

a.p.

1 = belooft 3-kaart schoppen en 10+ HP
2 = belooft waarschijnlijk klaveren, maar

dit is niet zeer duidelijk voor partner
West, zie (4)

3 = geeft aan dat het 1♠ bod naar de
“lage kant” was, dus dat het geen
volwaardige opening was

4 = geeft zijn mooiste andere kleur
(buiten klaveren), als antwoord op de
dubbel van partner, zie (2)

5 = straf
6 = oei, maar snel terug naar mijn

klaveren
7 = als partner kan straffen, dan kan ik

dat ook, ik heb er toch vier tegen…

De volledige gift:

♠ 642
♥ AVB3
♦ BT864
♣ A

♠ BT5
♥ T9852
♦ H92
♣ T8

N
W      O

Z

♠ A8
♥ 4
♦ AV53
♣ HB7632

♠ HV973
♥ H76
♦ 7
♣ V954

Marijk start met ♦7. De leider legt klein
aan tafel, ♦4 bij mij en ♦V bij de leider.
De leider vervolgt met kleine klaveren,
voor kleintje bij Marijk en ♣A bij mij.  Ik
speel ♦T na, die de leider wordt genomen
met ♦A (niet goed) en gekocht door
Marijk. Harten na voor ♥A en nogmaals
ruiten, getroefd door Marijk. Aan tafel valt
♦H. Marijke speelt ♥H na gekocht door
de leider… De leider geeft tenslotte nog
een ruiten en een schoppen af (of nog een
troef en een schoppen) voor twee down.
Aan de andere tafel wordt 2♠ geboden en
gemaakt  maar toch brengt dit 9 impen op.

En zo gaat het verder. In gift 23 dubbelen
Tof en Roger kwetsbaar 3♦ voor eentje
down, terwijl de tegenstanders tegen ons in
2ZT eentje down gaan 7 impen en in
gift 25 (neen, inderdaad, in gift 24
gebeurde er niets speciaals) speelt Tof als
een jonge god en brengt hij een 4♥
contract binnen, terwijl de tegenpartij
tegen ons in 3♥ voor contract zit nog
maar eens 10 impen.

In gift 28 val ik even in slaap en stop op
2♠ terwijl de manche over tafel ligt, maar
dat wordt in de volgende gift weer
rechtgezet. Ik heb volgende hand:
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♠ AH763
♥ -
♦ VT653
♣ T74

en open in eerste hand en kwetsbaar tegen
kwetsbaar, met 2♠, Muiderberg, vijfkaart
schoppen, minstens vierkaart mineur, geen
openingskracht. Links wordt gedubbeld,
informatief, Marijk biedt 3♠ wat storend
is, West biedt 4♥. Wat doe je?

Ik heb in principe gezegd wat er te zeggen
is, maar met mijn chicane harten en mijn
5-5 verdeling heb ik toch geen zin om te
passen. Ik bied dus 4♠ wat, zoals
verwacht, door Oost wordt gedubbeld.

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

2♠1

4♠
dbl.
dbl.

3♠2

a.p.
4♥

1 = Muiderberg, vijfkaart schoppen,
vierkaart mineur, geen opening

2 = storend

De volledige gift ziet er als volgt uit:

♠ AH763
♥ -
♦ VT653
♣ T74

♠ 4
♥ VT98543
♦ B7
♣ VB5

N
W      O

Z

♠ B95
♥ A62
♦ A984
♣ AH2

♠ VT82
♥ HB7
♦ H2
♣ 9863

 Oost start met ♣A, ♣H en klaveren na
voor ♣V bij West, die harten switcht. Ik
koop laag en speel direct ruiten. Oost
neemt direct met het aas (niet echt nodig)
en speelt troef na, in de hand genomen met
♠6. Ruiten naar de heer, harten gekocht in
de hand, ruiten gekocht aan tafel en troef
terug zorgt ervoor dat ik slechts ééntje
down ga. Roger en Tof mogen 4♥ spelen
en maken je geeft slechts een schoppen,
een harten en één ruiten af, zodat er
weer 9 impen bijkomen…

In gift 30, we zijn er bijna, maakt Marijk
voor de verandering nog eens een 4♥
contract wat door Tof en Roger twee down
wordt gespeeld. Het feit dat Tof en Roger
in de voorlaatste gift in kleine slem zitten
die ongelukkig down gaat, doet zodoende
niets meer ter zake.

We winnen de tweede helft met meer dan
50 impen verschil, zodat we onze eerste
vijfentwintiger van dit seizoen mogen
opschrijven. Proficiat teamgenoten, jullie
hebben prachtig gespeeld.

Zo blijven we in de running, we rukken
zelfs op naar de tweede plaats. Met nog
drie matchen te gaan, wordt het nog
reuzespannend, maar we geloven er in!
Zeker weten!!


