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Kort Verslag:

Goed en slecht nieuws deze keer. Laten we beginnen met het goede nieuws: onze eerste ploeg
heeft met 21-9 gewonnen tegen de eerste in hun reeks en is ondertussen quasi zeker van het
behoud. Met nog twee matchen te gaan staan ze 26 VP’s voor op de voorlaatste en er kan dus
nog weinig mislopen. Met de ploegen die nog dachten aan een kampioenstitel is het
anderzijds minder goed gelopen deze speeldag. Lier 2, die tweede stond, verliest met 21-9
tegen de laatste in hun reeks en zakken terug naar de vierde plaats, met ondertussen reeds 13
VP’s achterstand op de koppositie. En Lier 5, onze hoop op een kampioenstitel in de
Districtreeks, ging nog zwaarder onderuit tegen Pieterman. Zij staan nu op 19 VP’s van een
promotieplaats. Het zal voor Lier 2 en Lier 5 moeilijk worden, maar we geven de hoop zeker
nog niet op! Lier 4 speelde (nog) niet deze speeldag en Lier 3 blijft doen wat van hen
verwacht werd en dat is winnen: deze keer met 21-9 tegen Keerbergen 4.
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Vandaag mogen we voor de tweede match
in de play-offs aantreden tegen
Pieterman 9. Veel bijzonderheden
voorafgaand aan de wedstrijd zijn er niet.
Hoogstens dat het buiten sneeuwt, hetgeen
prachtige wintertaferelen oplevert. Een
nadeel van een sneeuwig landschap is
wellicht dat het dan buiten doorgaans aan
de frisse kant is en dientengevolge de
temperatuur op de zolderkamer van
’t Schaeckbert ook rond het vriespunt is.
Gelukkig zijn er dan weer enkele kachels
die ontstoken kunnen worden en als je er
dan dicht genoeg bij gaat staan kun je je
vingers trachten te ontdooien. Vandaag
beginnen we, op verzoek van onze gasten,
een uurke eerder dan gebruikelijk. Een
direct voordeel hiervan is dat je een tafel
dicht bij de kachel kunt uitzoeken.

Sommige bridgers zien het eerste spel van
een match als een soort voorbode van wat
de dag allemaal nog gaat brengen. Het
eerste spel bepaalt de stemming van de
dag. Als dat in ons geval ook zo is, kun je
je maar beter stevig vasthouden aan je
stoel:

���1�2: ♠ A432
♥ BT93
♦ V65
♣ 53

♠
♥
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ 9765
♥ H54
♦ AHB7
♣ VB

1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

:HVW

pas
1ZT1

pas

1♣
2♣
….pas2

pas
3♠

1♦
pas

1 = Beide majeurs, vanaf een 4-4.
Eigenlijk is deze hand best wel
lelijk, maar ja, je biedt eens wat.

2 = Pieterman Oost heeft duidelijk wat
moeite met het biedverloop. Hij
moet namelijk ontzettend lang
nadenken over wat te doen. Van de
vraag aan mij “wat betekent 3♠?” en
het antwoord “barrage. Niet forcing,
niet inviterend voor 4♠”, wordt Oost
niet veel wijzer. Vol ongeloof past
Oost dan maar.

Als je onze handen hierboven ziet, lijkt 3♠
nog niet eens zo’n onaardig contract. Als
je de OW handen er bij neemt is 3♠
helemaal niet meer zo’n leuk contract:

���1�2: ♠ A432
♥ B1093
♦ V65
♣ 53

♠ B
♥ A862
♦ T9832
♣ 876

N
W      O

Z

♠ HVT8
♥ V7
♦ 4
♣ AHT942

♠ 9765
♥ H54
♦ AHB7
♣ VB

Na klaverenstart voor ♣A van Oost, ♦4 na
voor ♦A van Zuid, ♠5 naar ♠A en ♠2 na
(in de hoop dat de troeven 3-2 zitten) komt
het dak naar beneden. Oost pakt ♠2, trekt
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de troeven en raapt vervolgens 6 ♣ slagen
op. Ahum. -6. Gelukkig zijn we niet
kwetsbaar. Nog gelukkiger zijn we niet
gedoubleerd. Wat een begin van de dag.
Oost mompelt nog wat “had ik maar
gedoubleerd”. Geeft niks. Van ons hoef je
niet te doubleren. Liever niet eigenlijk. Het
spel kost uiteindelijk slechts 5 impen,
doordat aan de andere tafel NZ in 2♦ twee
down gaan.

Aan de andere tafel hebben Ben en Patrick
het ook niet gemakkelijk. Wat start je met
deze hand na het volgende biedverloop:

♠ -
♥ B9
♦ HVB3
♣ ABT7532

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG :HVW
3DWULFN

2♠1 4♣2 6♠ a.p.

1 = Zwak met een zeskaart.
2 = Je kunt er over discussiëren of je met

deze hand niet eerst 3♣ zou bieden
(of iets anders afhankelijk van de
afspraken over een verdediging
tegen zwakke-2 openingen), maar
4♣ geeft wel duidelijk aan dat je
klaverens hebt en geïnteresseerd bent
in 5♣.

En nu mag je een start verzinnen tegen 6♠.
Welke kaart ga je op tafel leggen? ♣A als
kijkstart wellicht? Dan heb je net zoveel
pech als Ben:

���1�� ♠ AH7
♥ AT8643
♦ A9
♣ H6

♠ -
♥ B9
♦ HVB3
♣ ABT7532

Z
O      W

N

♠ 8654
♥ V72
♦ T842
♣ V4

♠ VBT932
♥ H5
♦ 765
♣ 98

Na ♣A start is het contract altijd gemaakt.
De leider kan namelijk de troeven trekken,
♥H en ♥A spelen en vervolgens een
harten troeven in de hand, waarna de
hartens in de dummy hoog zijn. ♣H is dan
de entree voor de hartens (♦A wordt van
tafel gewerkt door in slag 2 ♦H voor te
spelen). De enige downstart is ♦H, omdat
de leider dan met klaveren van slag moet
voordat hij z’n ruiten-losers in de hand
heeft kunnen weggooien.

Op spel 5 wordt Patrick geconfronteerd
met een lastig 4♠ contract:

♠ V752
♥ H84
♦ B743
♣ V9

♠ T6
♥ V73
♦ H52
♣ HT643

O
N      Z

W

♠ H8
♥ B952
♦ AT86
♣ B72

♠ AB943
♥ AT6
♦ V9
♣ A85

Aan beide tafels start Noord met ♥3. Hoe
ga je dit contract afspelen?
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Waarschijnlijk heb je in ieder geval
3 losers: 2 ruitens en een klaveren. Dat
betekent dat je geen schoppen- en geen
harten-slagen mag afgeven. Er moet dus
een schoppen-snit genomen worden, maar
daarvoor moet je wel op tafel zien te
komen. Patrick koos voor een kleine
harten naar ♥H, maar zoals je aan de open
kaarten kunt zien kost je dat uiteindelijk
een harten-slag en ga je één down.

Met alle kaarten open blijkt een kleine
klaveren vanuit de hand richting ♣V op
tafel de winnende oversteek naar de tafel
te zijn:
• Als Noord ♣H pakt, kun je in een later

stadium de verliezende harten in de
dummy weggooien op ♣A.

• Als Noord ♣H zakt, pak je de slag met
♣V en verlies je zodoende geen
klaveren slagen.

Als NZ besluiten ♦A en ♦H op te rapen is
het contract ook gemaakt, omdat je dan op
♦B een harten in de hand kunt weggooien.

Nog een laatste lastige gift uit de eerste
helft:

���2�2: ♠ B
♥ VBT932
♦ HT7
♣ 765

♠ T7632
♥ A
♦ B9632
♣ 42

O
N      Z

W

♠ H4
♥ H764
♦ A84
♣ BT83

♠ AV985
♥ 85
♦ V5
♣ AHV9

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG :HVW
3DWULFN

-
pas
pas
pas

pas
1ZT
2♥1

3ZT3

pas
pas
pas
a.p.

1♠
2♣
3♦2

1 = In het systeem van Ben en Patrick
belooft dit minimaal een vijfkaart
harten.

2 = Hier biedt Patrick zeer fraai de 4de

kleur. Het vraagt om een nadere
omschrijving van Ben zijn hand.
Patrick wil graag de manche gaan
spelen, maar voor bijvoorbeeld 3ZT
is wel een ruiten-stop bij Ben nodig.

3 = Ben had hier met zijn zeskaart harten
beter 3♥ kunnen herbieden, zodat
Patrick met de harten-aansluiting 4♥
had kunnen bieden. Daarentegen,
Ben heeft wel degelijk een ruiten-
stop voor 3ZT.

Aan de kaartverdeling is te zien dat 4♥ een
dicht contract is. 3ZT is echter een veel
interessanter contract. Daar moet je als
leider namelijk voor werken in plaats van
saai je slagen oprapen.

De tegenpartij start met een kleine ruiten
voor ♦A en een ruiten na voor ♦V van de
leider. Je telt nu 6 slagen: 3
klaverenslagen, 2 ruitenslagen (als je
tenminste ooit nog bij ♦H kunt komen) en
♠A. Ergens moeten er nog 3 slagen
gegenereerd worden. Harten lijkt een
interessante werkkleur. Een kleine harten
voor ♥A in Noord. Noord komt een kleine
klaveren na, via ♣B bij Zuid voor je ♣A.
En nu weer een kleine harten na naar de
tafel, voor ♥H van Zuid. En nu heeft Zuid
een probleem:
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���2�2: ♠ B
♥ VB109
♦ H
♣ 76

♠ 10763
♥ -
♦ B96
♣ 4

O
N      Z

W

♠ H4
♥ 76
♦ 8
♣ 1083

♠ AV985
♥ -
♦ -
♣ HV9

• Zuid kan niet met harten of ruiten terug
komen, want dan komt de dummy aan
slag en kan de leider z’n vrije hartens
oprapen.

• ♠4 nakomen gaat ook niet, want die
laat de leider rennen naar ♠B in de
dummy, waarna de leider z’n hartens
opraapt.

• klaveren nakomen gaat ook niet, want
dan maakt de leider nog 3 klaveren-
slagen. Om te vervolgen met ♠A en een
kleine schoppen naar de ♠H, waarna
Zuid hartens of ruitens naar de dummy
moet spelen.

De enige kaart die Zuid eigenlijk kan
nakomen is ♠H. En dat helpt ook al
niet…. De leider pakt met ♠A, speelt ♠V
(zodat Zuid geen schoppens meer heeft) en
begint de klaverens op te rapen. Als Zuid
♣10 vasthoudt wordt ’ie weer ingegooid.
Als ’ie ♣10 weggooit heeft de leider 3♣
slagen, maar wordt Noord ingegooid met
♠9! En het enige dat de leider hoeft te
doen is ♦H en zo veel mogelijk hartens in
de dummy te bewaren. En NZ worden met
de slag meer en meer onder druk gezet. En
ze kunnen er niets aan doen. Heerlijk! Wat
een pracht spel! Deze dubbele-dwang-met-
ingooi is overigens niet een elementair
speelfiguur die je zo maar even uit je
mouw schudt. Dit speelfiguur hoort thuis
in de categorie “hogere school bridge voor
zeer gevorderden”.

Na deze 1ste helft staan we een slordige
30 impen achter waaraan iedereen zijn of
haar steentje heeft bijgedragen. Gelukkig
komen er nog 16 spellen om de gemiste
kansen goed te maken. Ben en Patrick
krijgen op spel 17 meteen een
biedbeslissing voor hun kiezen:

����1��

♠ B2
♥ HT86
♦ AB863
♣ 87

N
W      O

Z

♠ VT9654
♥ 9
♦ 7
♣ AHB53

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG :HVW
3DWULFN

pas
pas
pas
pas

1♠
2♣1

2♠3

pas5

pas
pas
pas
pas

1ZT
2♦2

3♠4

1 = Ben biedt hier zeer goed eerst zijn
klaveren. 2♣ is toch forcing, dus
Patrick moet nog iets zeggen. Eerst
maar eens rustig horen wat voor een
soort verdeling Patrick heeft. Het 2♣
bod vind ik veel beter dan het 4♠
bod dat onze Pieterman
tegenstanders verzonnen. Als West
maar een singleton schoppen heeft is
4♠ wel heel ver weg.

2 = Belooft minimaal een vijfkaart
ruiten.

3 = Geeft een zeskaart schoppen aan met
een minimale hand. 4♠ is ook het
overwegen waard.

4 = Geeft een doubleton schoppen aan
met interesse voor 4♠.

5 = Helaas vindt Ben zijn hand niet mooi
genoeg om de invite van Patrick aan
te nemen.

Op spel 22 wordt Marianne onderworpen
aan een testbod:
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����2�2: ♠ VB65
♥ V832
♦ B653
♣ B

♠ 43
♥ H95
♦ HV72
♣ 9842

N
W      O

Z

♠ A987
♥ T4
♦ 94
♣ T7653

♠ HT2
♥ AB76
♦ AT8
♣ AHV

1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

:HVW

-
3♣2

4♦4

pas
pas
pas

2ZT1

3♦3

4♥5

pas
pas
a.p.

1 = Een ZT-verdeling met 20-22 punten.
2 = Niemeyer, vraagt om het bezit in de

majeurs.
3 = Belooft minimaal één vierkaart

majeur (het kunnen ook nog
vierkaarten in beide majeurs zijn).

4 = Testbod! Ha! Testbodjes zijn
bedoeld om te testen of je partner het
afgesproken biedsysteem wel
beheerst. Testbodjes zijn het ideale
middel om de schuldvraag van een
spel op te lossen: als partner het bod
niet begrijpt of verkeerd interpreteert
zijn de gevolgen voor hem/haar. En
nu rustig achterover leunen en zien
wat Marianne van dit 4♦ bod gaat
maken….

5 = Hmmm. Helaas. Mislukt. Marianne
weet prima wat 4♦ betekent: het
geeft beide majeurs aan en vraagt de
2ZT openaar te kiezen tussen één
van de majeurs. Met haar vierkaart
harten biedt Marianne uiteraard 4♥.

Op het eerste zicht lijkt 4♥ een saai
contract waarin je drie slagen kwijt raakt.
Je geeft ♠A en een ruiten-slag af en de snit
in harten zit fout. Zo geschiedde aan onze
tafel. Maar Ben en Patrick hadden
nagenoeg de perfecte verdediging
gevonden waarmee het contract altijd
down gaat:

Slag 1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG :HVW
3DWULFN

Opmerking

1 ♦3 ♦4 ♦A ♦H ♦H start ontwikkelt direct ♦V als slag.
2 ♠V ♠7 ♠2 ♠3 Ben duikt hier op uitstekende wijze de

schoppen van de leider! Waarom dit zo
goed is komt zo direct….

3 ♥2 ♥4 ♥B ♥H De leider neemt de snit, die mislukt. En
nu is het contract door de ruiten start en
het ophouden van ♠A in principe 2 down.

4 ♦5 ♦9 ♦10 ♦V Ben raakt zijn laatste ♦ kwijt, zodat….
5 ♦6 ♥10 ♦8 ♦2 Ben een introever maakt!
6 ♠5 ♠A ♠H ♠4 Patrick raakt zijn laatste ♠ kwijt, zodat….
7 ♠V ♠8 ♠10 ♥5 Patrick een introever maakt!

Helaas legde Patrick om niet meer te
achterhalen redenen een kleine harten in
slag 3, in plaats van ♥H. Hierdoor kan de
leider ♥A slaan, waarna OW geen extra
slagen door introevers kunnen maken en

de leider 10 slagen maakt. Maar het begin
van de OW verdediging is toch
adembenemend!
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Tot slot een biedprobleem. Hoe kom je in
het juiste contract (dat is sowieso het
telkens terugkerende probleem met bieden:
hoe kom ik in het juiste contract, maar
goed, dit terzijde):

����1�2: ♠ H98
♥ VT762
♦ 8
♣ AHT3

♠ 7632
♥ 854
♦ AH2
♣ B98

W
Z      N

O

♠ AT5
♥ B93
♦ VB974
♣ 75

♠ VB4
♥ AH
♦ T653
♣ V642

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG :HVW
3DWULFN

pas
pas

1♣
1ZT

pas
pas

1♥
3ZT

a.p.

3ZT is vanaf start al down, omdat de
ruitens 3-5 zitten en je ook nog ♠A kwijt
raakt. Het lijkt me dat je met de westhand
altijd een manche wilt gaan spelen (met
nagenoeg 25 punten samen ga je in het
viertallen toch altijd iets proberen). Maar
hoe kom je erachter dat 4♥ een beter
contract is dan 3ZT? Suggesties zijn
welkom.

Bij ons aan tafel komen ze niet eens in de
manche:

1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

:HVW

pas
2♦1

a.p.

1♣
pas

pas
pas

2♥
….3♣2

1 = Volledig gefrustreerd door een voor
ons bijzonder saaie tweede helft zou
ik graag eens een contract afspelen.
Daarnaast is de kwetsbaarheid voor
ons gunstig. Eigenlijk allemaal
smoezen om deze niet bijzonder
fraaie hand toch op ietwat
onverantwoorde wijze te verkopen
op tweeniveau.

2 = Na lang denken en veel zuchten dan
toch maar voor het saaie 3♣
gekozen, alhoewel West eigenlijk
wel in de manche wilde zitten. Tja,
dat lukt natuurlijk niet met zo’n non-
forcing en biedverloop-eindigend
bod.

3♣ zit heus wel, dus hier scoort Pieterman
weer een paar impen. Door mijn 2♦ bod
heeft Pieterman wel de kans gekregen 4♥
te vinden. Als West 3♦ biedt (=nadere
omschrijving van de hand vragend) en
Oost bedenkt dat ♦10 in vieren toch
eigenlijk niet zo'n degelijke stop is tegen
een vijfkaart ♦ die zojuist in Noord blijkt
te zitten, dan kunnen OW 4♥ bereiken.

Helaas pakte de tweede helft ook niet zo
gunstig uit voor ons. Nog eens een
slordige 30 impen de deur uit. Uiteindelijk
verliezen we met 5-25 in VIP's. Dat is een
deuk in onze plannen om minimaal 2de te
eindigen in deze play-offs (alleen de
nummers 1 en 2 in de play-offs
promoveren naar het 1ste District). De
Lier 5 trein heeft een lichte vertraging
opgelopen. Zien we het nog zitten?
Natuurlijk zien we het nog zitten! We zijn
niet tot in de play-offs geraakt om na één
behoorlijke verliespartij meteen de moed
op te geven. We hebben nu reeds tegen de
ploegen gespeeld die nummer 2 en 3 staan
in de play-offs, dus daar hebben we geen
vat meer op. We moeten alleen nog tegen
de nummers 1 en 6. We staan circa
17 punten achter op de nummer 2 en
24 punten op de nummer 1. De strijd is
nog niet gestreden! Alhoewel er in de nog
resterende 2 wedstrijden van de play-offs
nog wel het nodige moet gebeuren…..
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Het kon niet blijven goed gaan
natuurlijk… Tegen Begijntje moesten we
immers nogmaals uithalen. Met nog
slechts drie matchen te gaan werd het tijd
om stilaan op de eerste plaats te gaan
postvatten. In de laatste twee matchen
hadden we immers nog twee kwaaie
klanten. Het kon dus geen kwaad om
alvast de eerste plaats even in te pikken.
De laatste in de stand moest ons daarbij
helpen.

Alleen… is het niet gelukt. Er zat wel veel
spel in, maar de tegenstrevers waren deze
match sterker dan ons. Zoals in de loop
van de competitie bleek, zijn de ploegen in
onze reeks aan elkaar gewaagd en een
slechte dag kan dan zware gevolgen
hebben, zelfs als je tegen de “laatste”
speelt.

Het begon dubieus. In mijn eerste gift
slaag ik erin om een 2♦ contract down te
spelen. Je moet het kunnen, geloof me vrij.
Gelukkig heb ik een zwaar vermoeden, dat
de tegenpartij waarschijnlijk iets hoger zou
zitten dan wij. Na een DOBTO opening
Disturb Opponents Before They Open,
de befaamde zwakke openingen op 2-
niveau van de Begijnen in derde hand
zijn we immers belemmerd in het vinden
van het optimale contract en eindigen we
slechts in 2♦. Mijn vermoedens (ten eerste
dat ik niet echt de beste lijn heb gevolgd in
het afspelen van het contract, ten tweede
dat de tegenpartij iets hoger gaat zitten)
wordt later bevestigd als blijkt dat de
tegenpartij in 5♦ -2 zit… Nog steeds twee
slagen meer dan ik, maar toch +100 in
onze kolom…

En het bleef spannend van in het begin…
In de tweede gift (iedereen kwetsbaar) heb
ik volgende hand:

♠ BT2
♥ T
♦ HVB54
♣ VT85

De bieding gaat als volgt:

1RRUG 2RVW
'ULHV

=XLG :HVW
0DULMN

1ZT
pas

pas
2♥1

???

1♥
4♥

1♠
pas

1 = 3-kaart schoppen mee en 10+ HDP

Wat nu? Het doemscenario uit het vorige
verslag van Bron komt voor mijn geest.
Bieden en het risico kwetsbaar down te
gaan, dubbelen en riskeren dat 4♥
gedubbeld gemaakt wordt, gewoon (laf of
verstandig) passen? Verdomme, we zijn
pas in de tweede gift en de eerste gift
getuigde ook niet van veel inzicht…
Uiteindelijk besluit ik toch maar 4♠ neer
te leggen, wat natuurlijk gedubbeld
wordt door Noord. Maar als we de
volledige gift bekijken, blijkt dat het een
goede beslissing was…

♠ H86
♥ 953
♦ A632
♣ 973

♠ AV973
♥ B8
♦ T987
♣ AB

N
W      O

Z

♠ BT2
♥ T
♦ HVB54
♣ VT85

♠ 54
♥ AHV7642
♦ -
♣ H642
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Roger en Tof zitten natuurlijk ook in 4♥,
wat eentje down gaat, maar daar wordt er
geen 4♠ meer geboden. Kassa!

Ook de derde gift is een speciale gift. Ik
ben nog maar juist bekomen van de vorige
gift en krijg nu volgende collectie in
handen:

♠ H6
♥ 92
♦ HV93
♣ HV763

Mooie collectie maar het gaat weer vlug:

1RRUG 2RVW
'ULHV

=XLG :HVW
0DULMN

3♥ ???
pas 2♠1

1 = Muiderberg, 5-kaart schoppen, 4-
kaart mineur, geen openingskracht

Wat nu weer te bieden? Met mijn 13 HP
wil ik zelf wel spelen. We hebben
trouwens een mineurfit, maar hoe maak ik
Marijk duidelijk dat zij mag kiezen welke
mineur we spelen. 4ZT lijkt duidelijk,
maar dan zitten we al op 5-niveau en dat is
waarschijnlijk te hoog. Ik kan 4♣ bieden
maar het niet echt duidelijk of dat een
eigen kleur is of vraagt naar haar mineur.
Ik besluit, na lang nadenken, uiteindelijk
3♠ te bieden, lekker laag. Ik heb toch ♠Hx
mee in de vijfkaart van partner.

Als blijkt dat troeven 3-3 zitten wordt dat
contract juist gemaakt. De tegenpartij zit in
5♦ wat eentje down gaat…

♠ V94
♥ AVT65
♦ 86
♣ AT2

♠ ABT53
♥ 84
♦ AB75
♣ B8

N
W      O

Z

♠ H6
♥ 92
♦ HV93
♣ HV763

♠ 872
♥ HB73
♦ T42
♣ 954

En in de volgende gift spelen we de
tegenpartij in 1ZT down, iets wat Tof en
Roger aan de andere tafel ook doen. Zo
staan we naar de eerste vier giften 24
impen voor!

Héhé, het zit dus wel snor voor vandaag
Een eerste gift slecht spelen en toch scoren
en twee moeilijke beslissingen te nemen,
die beide goed uitvallen, en als surplusje
het eerste contract dat de mensen spelen
down spelen, het kan vandaag niet
misgaan. En vanaf dan… loopt natuurlijk
alles (of toch bijna alles) mis!

Zo hebben we bijvoorbeeld volgende gift.
Ik heb (kwetsbaar tegen kwetsbaar)
volgende hand:

♠ A82
♥ H42
♦ V3
♣ A7642

De bieding gaat als volgt:

1RRUG 2RVW
'ULHV

=XLG :HVW
0DULMN

1ZT1 dbl.2 a.p.
pas

1 = 12-14 HP
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2 = Er is me geleerd dat je met een
gezonde opening mag dubbelen na
een zwakke (12-14 HP) ZT-opening.
Een hand met 13 HP waaronder een
5-kaart leek me een “gezonde
opening” alhoewel Marc me
achteraf vertelde dat ik beter met
zulke hand pas, ergo dubbel.

Na de start met ♣4 (vierde beste) in mijn
langste kleur komt dummy op tafel.

♠ 7
♥
♦
♣ H

♠
♥
♦
♣ 9

N
W      O

Z

♠ A82
♥ H42
♦ V3
♣ A7642

♠ HB5
♥ 98653
♦ A872
♣ 3

Marijk legt ♣9, de leider neemt met ♣H
en speelt ♠7 voor. Wat doe je?

Het feit dat ik deze vraag zo stel, zal je al
wel wakker gemaakt hebben zeker. Je zal
dus wel het aas moeten nemen maar wat
speel je na? Speel je verder klaveren na,
om tempo te winnen? Leg je ♦V of ♦3 op
tafel, of switch je kleine harten?

Ik was wel degelijk nog wakker, maar zag
toch niet direct de juiste oplossing. In
praktijk was ik me nog niet echt van het
gevaar bewust en dook rustig ♠A, met
serieuze gevolgen. De leider neemt ♠B,
die houdt en switcht kleine harten voor ♥T
bij Marijk, ♥V bij de leider en ♥H bij mij.
Opnieuw is er de vraag wat je naspeelt?

 In de praktijk speelde ik nogmaals
klaveren na, en nu was het contract ineens
gemaakt met een overslag!

De volledige gift:

♠ V97
♥ AVB7
♦ 94
♣ HV8

♠ T64
♥ T
♦ HBT65
♣ BT95

N
W      O

Z

♠ A82
♥ H42
♦ V3
♣ A7642

♠ HB5
♥ 98653
♦ A872
♣ 3

Zoals je kan zien maakt de leider nu 4
hartenslagen, twee klaverenslagen (dank
u), één ruiten en één schoppenslag voor
1ZT!+1 of 380 punten “weg”.

Na de klaverenstart kan je het contract
alsnog down spelen als je direct ♠A neemt
en ruiten switcht (normaal leg je dan ♦V
op tafel). Als de leider neemt met het aas,
kan je, als je aan slag bent gekomen met
♥H, nogmaals ruiten naspelen. Je partner
maakt dan nog drie ruitenslagen, waarna
hij klaveren switcht, zodat jij nog vier
klaverenslagen maakt voor een eindtotaal
van negen slagen of 1ZT!-3 voor +800
(tenzij de leider geen hartensnit meer doet
en direct voor twee down speelt, maar dat
is natuurlijk twijfelachtig). De leider moet
het natuurlijk niet zo slecht doen. Hij kan
gewoon ruiten duiken. Partner moet dan
♦V direct overnemen met ♦H (!) om
klaveren te switchen voor ééntje down
(vier klaverenslagen en één slag in elke
andere kleur), toch nog steeds voor +200.
Als je partner ♦V niet overneemt, kom je
alsnog te laat, want dan kan je je partner
niet meer aan slag krijgen, om klaveren te
spelen en maakt de leider zelfs negen
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slagen! Het beste is dus ♠A te nemen en
♦3 na te spelen (dan moet partner wel
overnemen) maar zoals uit het vorige
bleek… had ik het niet gezien…

Ook aan de andere tafel loopt er nog wat
mis, zodat we de eerste helft toch nog
afsluiten met een 34-44 achterstand. Niet
getreurd echter, 14-16 achter is nog geen
ramp en er is bovendien nog een tweede
helft, waarin we alles nog kunnen
goedmaken.

Niet dus. Er wordt in de tweede helft niet
veel meer goedgemaakt, integendeel.

Op één leuke gift scoren we nog, met wat
geluk, en die gift wil ik jullie niet
onthouden (waarschijnlijk is de gift vooral
leuk omdat we scoren, maar kom). Ik heb
volgende hand gekregen:

♠ 65
♥ HBT43
♦ 3
♣ AH853

De bieding gaat als volgt:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

1♥
2♥
3♠1

pas3

pas
pas
pas

2♦
3♣
4♥2

pas
pas
pas

1 = Dit is vierde kleur, vraagt naar stop
in schoppen. Merk op dat 4♣ in ons
systeem nu azenvraag met klaveren
troef is. Experts vertelden later dat
dat niet echt goed is. Misschien niet,
maar het belangrijkste is in ieder
geval dat mijn partner en ik elkaar
goed verstaan. Het bod staat dus niet
ter mijner beschikking en vooraleer
we 3ZT voorbijgaan wil ik toch nog
te weten komen of partner wat in

schoppen heeft, dus 3♠, vierde
kleur.

2 = Partner heeft geen schoppenstop en
waarschijnlijk een 2-2-5-4 verdeling.

3 = 4♥ lijkt me een mooi bod en beter
dan 5♣ met al bijna zeker twee
verliezers in de schoppen…

De volledige gift geeft ons in ieder geval
gelijk in het feit dat 4♥ beter speelbaar is
dan 5♣. Zoals je kan zien is 5♣ down van
de start met twee schoppenlosers en ♥A
buiten.

♠ 65
♥ HBT43
♦ 3
♣ AH853

♠ AT987
♥ V52
♦ 8764
♣ 2

N
W      O

Z

♠ HVB2
♥ A96
♦ 952
♣ B94

♠ 43
♥ 87
♦ AHVBT
♣ VT76

Maar ook in 4♥ kan het mislopen. Oost
komt uit met ♠H en vervolgt met ♠V,
door West overgenomen met ♠A. West
switcht nu klaveren voor ♣B bij Oost en
♣V in dummy dit stinkt natuurlijk naar
een singleton, waarom neemt partner ♠V
over met het aas om klaveren te spelen
naar ♣VTxx aan tafel?! Ik kan er
natuurlijk niets aan doen en vervolg met
harten uit dummy voor ♥B in de hand, die
mag houden. Ruiten terug naar dummy om
nogmaals harten te spelen naar ♥T.  Oost
neemt dan toch maar het aas en is zich nog
steeds van geen kwaad bewust. Hij speelt
rustig schoppen na (er ligt immers geen
troef meer in dummy, het is dus geen
dubbele coupe meer), zodat het contractje
rustig binnenkomt… Pffieuw…
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Voor de rest komt er niet veel meer binnen
en drie rampgiften zijn genoeg om ons lot
te beslechten. Zo missen we nog een 4♠
contract (natuurlijk kwestbaar). En ook de
volgende gift was geen groot succes…

Ik heb volgende hand (niet kwetsbaar
tegen kwetsbaar):

♠ HT74
♥ A8765
♦ 4
♣ T72

Laten we de bieding even volgen…

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

2♦1

3♠3
pas
pas

1ZT
2♥2

4♥

pas
3♦
a.p.

1 = Ik heb misschien maar 7 HP maar
met een vierkaart harten bij Marijk
wil ik toch wel manche in harten
spelen. Ik leg dus rustig 2♦ en als
Marijk iets anders legt als 2♥, wat
een vierkaart harten belooft, bied ik
4♥. Anders wil ik passen.

2 = Geen vierkaart harten. Het zal dus
passen worden.

3 = Na het 3♦ bod rechts van mij,
kwetsbaar op 3-niveau is er een
“change of plans”. De Westspeler is
toch niet zot geworden en heeft dus
echt wel een stevige ruitenkleur. Hij
paste enkel op 1ZT om het contract
down te spelen. Aangezien ik slechts
een singleton heb en partner
waarschijnlijk niet al te veel zal
hebben in ruiten moet 4♥ of 4♠
misschien toch kansrijk zijn.
Trouwens ook 3♦ zal waarschijnlijk
wel dichtbij zijn…

Dichtbij misschien wel, maar in praktijk
zou 3♦ toch eentje down zijn gegaan. Wat
ook kan gezegd worden van 4♥…

♠ HT74
♥ A8765
♦ 4
♣ T72

♠ V82
♥ V
♦ AVB98632
♣ 4

N
W      O

Z

♠ 965
♥ T943
♦ 7
♣ AVB83

♠ AB3
♥ HB2
♦ HT5
♣ H965

Klaveren uit bij West voor ♣A bij Oost,
ruiten terug voor ♦B en kleine ruiten na en
je bent er al aan voor je moeite. Als je
hoog koopt, geeft je straks nog minstens
een troef en een klaveren af (zelfs gesteld
dat je ♥V sec vindt). In de praktijk ging in
dummy een klaveren weg en werd de
ruiten gekocht door Oost. Die speelde  ♣V
na voor ♣H, gekocht door West ♥V en je
bent al down na de vierde slag… Als aan
de andere tafel 3ZT wordt gemaakt met de
Noord-Zuid handen is dit een van de
giften, die wat kostte in de tweede helft.

En ook dit deelscoregevecht is best
interessant:

1RRUG
'ULHV

2RVW =XLG
0DULMN

:HVW

1ZT
rdbl.3

dbl.1

2♣4
pas
…pas5

pas2

a.p.

1 = De tegenpartij speelt de DONT-
conventie, waarbij deze dubbel een
onbekende zeskaart en
openingskracht belooft.

2 = West vindt dit wel interessant en
besluit van de dubbel een strafdubbel
te maken, tot verbazing van Oost, die
niet begrijpt waarom partner past.
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3 = Wij spelen niet graag 1ZT
gedubbeld. Aangezien ik al in
uitpaspositie zit, moet ik nu
herdubbelen. Als partner genoeg
punten heeft spelen we ineens 1ZT
geherdubbeld, gemaakt is dat goed
voor manche. Als partner geen
punten heeft kunnen we op zoek naar
het beste deelcontract…

4 = Oost begrijpt er niet zo veel van. In
plaats van te passen zodat wij
mogelijk in een gedubbeld contract
terecht komen, biedt hij 2♣.

5 = Na eerst in een gedubbelde 1ZT
gezeten te hebben, heeft Marijk niet
veel zin meer om te bieden.

Eigenlijk is het spijtig dat Oost het niet
helemaal begreep. Het blijkt immers dat
2♦ en 2� voor Noord-Zuid perfecte
contracten zijn, contracten die we zonder
twijfel hadden gevonden, als Oost geen 2♣
meer had geboden. Indien Oost-West dan
nog 3♣ hadden geboden, zouden ze ééntje
down zijn gegaan, terwijl ze nu 2♣ voor
contract maken. Aan de andere tafel wordt
met de Noord-Zuid handen wel 2♦
gevonden, zodat dit deelscoregevecht
verloren wordt en ons 5 impen kost…

Achteraf bezien kan het snel gaan… Op de
16 giften in de tweede helft zijn er 10
giften die uitslaan! Verder zijn er twee

giften in ons voordeel: de hierboven
besproken “lucky 4♥” en een contract
waarin Tof een overslag meer maakt (+1
imp). En er  zijn dus vier contracten in ons
nadeel: het gemiste 4� contract, het 4♥
contract dat down gaat terwijl de
tegenpartij 3ZT maakt, het net besproken
deelscoregevechtje en een 3ZT contract
dat wordt gemaakt, terwijl wij in een 3♦
contract zitten.

Alhoewel er dus niet zo “heel veel”
gebeurd is, verliezen we ook de tweede
helft met 13-38. De eindstand van de
match in VP’s komt zo op een 9-21
nederlaag.

Slotsom van de namiddag. Hier en daar
wat pech, hier en daar wat foutjes en
tegenstanders die zeer secuur afspeelden,
scherp boden en zich niet snel op missers
lieten betrappen. Ik weet terug waarom we
schrik hadden van de tandarts…

Tenslotte nog dit: een veldslag verloren is
nog niet de oorlog verloren, er komen nog
twee matchen waaronder een revanche
volgende week! We staan 13 VP’s achter
op de eerste, het is wel wat, maar we
geven ons zeker nog niet gewonnen!


