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Het zal inderdaad niet gemakkelijk
worden, vrees ik, om dit vol te houden.
Gelukkig is en blijft er Bron. Ook nu weer
heeft hij een vlot artikeltje geschreven
over de match Regeo 3 - Lier 5. Verder is
er een kort verslagje van de avonturen van
Lier 2, dat ben ik aan mezelf verplicht, en
heeft “een luisterend oor” twee giftjes
meegepikt aan de toog bij de Grote
Mensen van Lier 1. Alhoewel ook andere
mensen gingen “poberen”, zoals mijn
dochter altijd zegt, om een artikeltje of een
giftje op papier te zetten, heb ik nog niets
ontvangen. Het moet natuurlijk ook snel
gaan, anders heeft het niet echt veel zin.

De bedoeling is immers dat ten laatste
donderdag het boekje in de club is.
Daarom zouden de artikeltjes of giften ten
laatste dinsdagavond op papier of
woensdagavond per e-mail bij mij moeten

arriveren. Dan kan ik in de loop van de
woensdagavond het boekje klaarmaken,
zodat het donderdagavond op jullie ligt te
wachten.

En dan de naam van het boekje… Ook
hierop hebben we weinig reacties
gekregen, maar gelukkig was er Luc
Verhoeft, die kwam kibitzen bij de
thuismatch van Lier 2. Luc had onze eerste
editie gelezen en had zelfs gelezen dat een
nieuwe naam gezocht werd. Aangezien het
boekje eigenlijk dient om de "klap
achteraf" een beetje te kanaliseren, om de
giften die aan de toog worden vertelt te
delen met onze andere clubleden, zo vond
Luc, stelde hij voor om het boekje
“Toogpraat” of misschien nog beter
“Achterklap” te noemen. Goed idee, Luc!
Achterklap zal het zijn!
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Kort Verslag:

Ook de tweede speeldag is gunstig verlopen voor BC Lier. Het fanion-team ging wel nipt
verliezen met 16-14 in Tongeren, maar Lier 2 kon zich na de zware nederlaag vorige week
herpakken en won (nipt) met 16-14 tegen Oostmalle 2. Zij zijn uit de "degradatiezone"
geraakt £er dalen in 1ste Liga twee ploegen per reeks£. De drie Districtsploegen blijven het
alle drie schitterend doen: zij behaalden allen hun tweede overwinning op rij! Vooral Lier 4
deed het schitterend met hun eerste 25’er. Zij staan dan ook verdiend aan de leiding in hun
reeks. Ook Lier 5 deed het weer zeer goed en behaalde een knappe 11-19 overwinning op
Regeo, zodat ook zij nu op de eerste plaats staan, gedeeld welliswaar met Wobridge 2. Lier 3
tenslotte haalde een iets zuinigere overwinning thuis tegen Halse 3 (17-13). Ze blijven echter
rustig op de tweede (promotie-)plaats staan. Tot slot nog dit: een gemiddelde van 18,2 voor
de vijf Lierse ploegen samen. We hebben ooit andere tijden geweten!

Uitslagen:

8LWVODJ�/,(5��

Genk 2 Hasselt dL 3 9 21 1. Squeeze 8 44 5. De Eburoon 1 30
West-Limburg 3 Squeeze 8 11 19 2. Oostmalle 1 40 6. West-Limburg 3 22
Pieterman 4 Oostmalle 1 9 21 3. Hasselt dL 3  37 7. Pieterman 4 20
Lier 1 De Eburoon 1 14 16 4. Lier 1 33 8. Genk 2 11

8LWVODJ�/,(5��

Lier 2 Oostmalle 2 16 14 1. West-Limburg 2 43 5. Begijntje 3 25
West-Limburg 2 Aarschot 1 18 0 2. De Teuten 2  42 6. Lier 2 22
Leopoldsburg 1 St. Truiden 1 20 10 3. Leopoldsburg 1 36 7. Aarschot 1 17
Begijntje 3 De Teuten 2 12 18 4. Oostmalle 2 28 8. St. Truiden 1 15

8LWVODJ�/,(5��

Keerbergen 5 Westrand 3 8 22 1. Westrand 5 42 4. Forum 5 27
Forum 5 Westrand 5 4 25 2. Lier 3 38 5. Halse 3 20
Lier 3 Halse 3 17 13 3. Westrand 3 35 6. Keerbergen 5 17

8LWVODJ�/,(5��

Westrand 2 Halse 6 5 25 1. Lier 4 44 4. Pieterman 9 32
Pieterman 9 Haacht 15 15 2. Halse 6 38 5. Westrand 2 16
Lier 4 Halse 4 25 2 3. Haacht 37 6. Halse 4 10

8LWVODJ�/,(5��

Keerbergen 4 Wobridge 2 13 17 1. Lier 5 41 4. Westrand 4 26
Regeo 3 Lier 5 11 19 2. Wobridge 2 41 5. Halse 5 23
Westrand 4 Halse 5 20 10 3. Regeo 3 28 6. Keerbergen 4 21
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De tweede wedstrijd van het seizoen
mogen we tegen 5HJHR�� aantreden. En
aangezien het een uitwedstrijd betreft
moeten we op verplaatsing. De opstelling
voor vandaag is Ben-Patrick en
Marianne-Bron. Ben, als voorbeeldige
kapitein, had vooraf geïnformeerd of
iedereen wist waar bridgeclub 5HJHR is
gevestigd.

Het toeval wil dat Marianne en ik in de
straat wonen waar 5HJHR op de hoek zit.
Vermits we bij onze voordeur linksaf slaan
en een kleine 50 meter rechtdoor lopen
zijn we er reeds. “Wel, ehh, Ben, als je ons
van een plan kan voorzien komen we
wellicht op tijd.” Prima. Ben stuurt per
e-mail een plan. Dat komt echter niet aan.
De website van Route 66 werkt niet mee
en stuurt een hoop abacadabra naar ons
toe. Oh. Geen plan van de kapitein
ontvangen. Paniek. Wat nu? Gelukkig
heeft Ben in de begeleidende e-mail
geschreven dat als we het niet kunnen
vinden, we even heel hard moeten
schreeuwen opdat hij ons kan komen
redden. Wat een kapitein hè? Echt zorg
voor z'n teamleden. /LHU�� is in goede
handen.

Dan nu het eerste spel van de dag. Je zit
net rustig aan een kopje thee met een
koekje. Je wenst de tegenstanders een
prettige wedstrijd toe. Je wenst je partner
veel succes toe. Nu ben je klaar om rustig
een middagje te gaan bridgen in
competitieverband. Wat inderdaad als een
rustig middagje had kunnen beginnen
wordt bij ons wreed verstoord door het
allereerste spel van de dag. Je hebt de
volgende interessante collectie in je
handen:

♠ AH92
♥ 8
♦ 4
♣ AHV9643

Mevrouw rechts van je opent 1♥
(=opening vanaf een vierkaart). Wat doe
je? Direct de ♣'s noemen? Misschien loop
je wel een ♠-fit mis. Ik koos voor een
informatiedoublet. Daarna gaat het bieden
als volgt verder:

:HVW
%URQ

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG

-
dbl
???

-
2♦

-
2♠

1♥
3♦

Marianne belooft een vierkaart (of langer)
in ♠ en heeft minstens een interessante 7-
punter. Wat doe je nu? Ik kreeg het best
wel warm van Marianne d'r ♠'s. En van
het feit dat de tegenstanders blijkbaar de
rode kleuren hebben knapt je hand ook wel
op. 4♠ leek me geen onaardig contract:

:HVW
%URQ

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG

-
dbl
4♠
???

-
2♦
5♦

-
2♠
pas

1♥
3♦
pas

Mevrouw Noord vond 5♦ wel een gepaste
uitnemer. En nu? Je hebt nog altijd je ♣'s
niet genoemd. Maar ja, veel biedruimte om
die prachtige ♣-kaart te noemen is er nu
ook weer niet…. Maar aan de andere kant,
partner hoeft niet heel veel te hebben en
een klein slem komt opeens dicht in de
buurt. Wat te doen? Bij twijfel bieden. 6♣.
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Marianne corrigeert dit naar 6♠ en ze mag
het spel daardoor ook afspelen:

���=�� ♠ AH92
♥ 8
♦ 4
♣ AHV9643

♠ V3
♥ H10672
♦ AHV92
♣ 8

W
Z      N

O

♠ B4
♥ V43
♦ B108753
♣ 52

♠ 108765
♥ AB95
♦ 6
♣ B107

:HVW
%URQ

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG

-
dbl
4♠
6♣

-
2♦
5♦
pas

-
2♠
pas
6♠

1♥
3♦
pas
a.p.

Zoals je ziet is dit contract dicht. Na het
afgeven van ♦A heb je de resterende
12 slagen. Dat is een aardig begin van de
dag. Aan de andere tafel hebben ze naar
alle waarschijnlijkheid dit slem niet
uitgeboden dus de eerste impen zijn
binnen. Dat blijkt te kloppen: tegenover
4♠ aan de andere tafel is dit spel goed
voor +10 impen.

Op spel 4 komen de volgende impen
binnen. Op spel 2 gingen een paar impen
de deur uit en op spel 3 kwamen weer een
paar impen binnen, maar een contract waar
minder dan 10 impen in omgaan is op dit
moment niet de moeite van het beschrijven
waard. Na een volkomen oninteressant
biedverloop waarin de tegenstanders wat
♣’s, ♠’s en ZT beloven eindigen de
Noordspelers aan beide tafels in 3ZT:

�� ♠ HV94
♥ V102
♦ AV6
♣ 32

♠ 62
♥ H873
♦ B754
♣ H107

Z
O      W

N

♠ B1087
♥ 65
♦ H93
♣ V864

♠ A53
♥ AB94
♦ 108
♣ AB95

Ben krijgt vanuit Oost een kleine ♥ start.
Na het testen van de ♠’s op een 3-3 zitsel,
maar er helaas achter komen dat deze 4-2
zitten, neemt Ben dan maar de ♥-snit. Hij
weet dat deze slag naar de ♥H van Oost
gaat lopen, maar Oost moet nog maar de
goede kleur terug komen. Hetgeen prompt
gebeurt: Oost komt ♣10 na, waarna
9 slagen binnen zijn.

Bij ons aan tafel start Marianne met de
Oost hand een kleine ♦. De leider vraagt
nog: "kleintje-plaatje?", hetgeen ik
volmondig beaam, waarna er in de dummy
♦V wordt gelegd. Na ♦H en ♦9 na is het
contract kansloos. Als de leider overigens
een kleine ♦ in de dummy legt is het
contract altijd te maken….. Al met al:
weer 11 impen binnen.

Tijd voor de volgende fraaie 3ZT (in de
tussentijd zijn er al 19 impen over en weer
gegaan). De tegenstanders hebben
duidelijk ♦'s en ZT geboden en je moet
starten met de volgende hand:

♠ B9874
♥ A75
♦ H862
♣ 7

Start je met ♠ of met ♦? Er hangen wel
12 impen van je start af, dus je mag er best
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even over nadenken….. ♠9 Start? Dan doe
je het net zo goed als Ben:

��� ♠ A5
♥ HB2
♦ B10954
♣ H93

♠ B9874
♥ A75
♦ H862
♣ 7

Z
O      W

N

♠ H103
♥ V1063
♦ 3
♣ VB865

♠ V62
♥ 984
♦ AV7
♣ A1042

Patrick komt na de ♠9 start met ♠H aan
slag en speelt goed ♠10 na. De leider komt
met ♠A op tafel aan slag. Na een mislukte
♦-snit komt Ben aan slag en kan hij z'n
♠'s vrijspelen. Met ♥A als entrée voor de
vrije ♠'s is het contract down

Bij ons aan tafel heeft Oost ook een start
om over na te denken, maar uiteindelijk
beslist mevrouw Oost om met een kleine
♦ te starten. Dat is minder gelukkig: nu
heb ik als leider 2♠ slagen, 4♦, en 3 ♣
slagen.

Zo, langzamerhand heb ik wel genoeg
spellen beschreven uit de eerste helft. Ha,
dat zou je denken! Toen kwam opeens
spel 14 voorbij. En daar gebeurde, althans
in ieder geval bij ons aan tafel, iets heel
moois. Echt heel mooi. Zo mooi, dat moet
ik even toelichten.

Laat ik het stapje voor stapje uitleggen.
Marianne en ik zijn ooit toen we beiden
nog in Utrecht studeerden (voor degenen
die in Nederland iets minder bekend zijn:
Utrecht is een vrij grote stad in het midden
van Nederland met prachtige grachten,
prima restaurants en uitstekende kroegen),
na het volgen van de beginnerscursus, bij

studentenbridgeclub 'RPER gaan bridgen.
En we hebben jaren met zeer veel plezier
bij 'RPER gebridged. Nu is ♠8 bij 'RPER

een zeer bijzondere kaart. Als je ♠8 als
singelton in je hand hebt krijg je het al
warm (immers: de meest voorkomende
singelton is een 8 en dan ook nog
♠8……). Wie de 13e slag met ♠8 maakt is
helemaal gelukkig: ♠8 in de laatste slag is
een groots moment voor iedere bridger.
Maar het ultieme bridgegenot is toch wel:
de laatste slag met ♠8 maken en daardoor
tegelijkertijd het contract van de
tegenstanders down spelen. Gewoonweg
goddelijk: ♠8 in de laatste slag EN het
contract down. Dan kan je hele bridgejaar
niet meer stuk en maak je kans op een
vermelding in de kronieken. Verder nog:
jaarlijks organiseert 'RPER een
viertallentoernooi met Hemelvaart en daar
is er zelfs een aparte prijs voor
hoogstandjes met ♠8.

Na het lezen van bovenstaande raad je
nooit wat er gebeurde op spel 14 (Ben en
Patrick die het spel al hadden gespeeld
konden aan de andere tafel het kabaal en
feestgedruis van ons volgen):

����1�� ♠ H64
♥ HB2
♦ V10985
♣ 73

♠ B9852
♥ AV1083
♦ 7
♣ B8

Z
O      W

N

♠ 73
♥ 754
♦ B432
♣ AV52

♠ AV10
♥ 96
♦ AH6
♣ H10964
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:HVW
%URQ

1RRUG 2RVW
0DULDQQH

=XLG

-
pas
a.p.

1ZT
2ZT

2♣1

pas
2♦2

3ZT

1= Landy. Dit belooft een 4+/4+-♥/♠. In de
regel zal de hand vanaf een punt of 10 zijn,
maar dit is toch wel een uitermate fraaie
collectie die zeker een 2♦ bod verdient.
2 = bedoelt als echt. Met stops in beide
majeurs en een inviterende hand zou je
hier ook wel 2ZT mee mogen bieden.

Ondanks alles wordt 3ZT toch het
eindcontract en Marianne start met ♠9,
met het volgende spelverloop tot gevolg:

Slag Oost Zuid West Noord
1 ♠9 ♠H ♠3 ♠10
2 ♦7 ♦5 ♦2 ♦A
3 ♥3 ♦8 ♦3 ♦H
4 ♥8 ♦V ♦4 ♦6
5 ♠2 ♦10 ♦B ♣4
6 ♠5 ♠4 ♠7 ♠A
7 ♠B ♠6 ♥4 ♠V
8 ♥10 ♥H ♥5 ♥9
9 ♣8 ♦9 ♣2 ♣6
10 ♣B ♣3 ♣A ♣9
11 ♥V ♥2 ♥7 ♥6
12 ♥A ♥B ♣5 ♣10
13 ♠�

♣7 ♣V ♣H

Om tranen van in je ogen te krijgen. Zo
mooi.

De tegenstanders vinden het tijd om ons
een drankje aan te bieden. Een uitstekend
idee natuurlijk. Een kopje thee zou er wel
ingaan. Nadat de thee is gearriveerd en we
een paar interessante kaarten oprapen
wordt mij gevraagd of ik suiker bij de thee
heb gekregen. Eh, nee, maar dat geeft niet
want ik drink mijn thee wel zwart. Ok. Is
voor de rest de thee naar wens? Eh, wel,
het is uitstekende thee, maar het is

natuurlijk jammer dat er geen pralines bij
worden geserveerd. Oh, maar daar kunnen
wel iets aan doen. Ik zal eens in kijken of
er nog ergens chocolaatjes liggen. En weg
is mevrouw Oost. Even later komt ze
terug: met choco’s! Wat een fantastische
service!!

Tot zover de eerste helft. Dat we een paar
impen bij elkaar hebben gesprokkeld zal je
inmiddels wel duidelijk zijn: 81-24 in ons
voordeel. Dat is een lekker begin. Tijd
voor de tweede zitting.

Dat het tij enigszins kerende was, werd
reeds duidelijk op spel 20:

��� ♠ B102
♥ AH103
♦ V984
♣ A3

♠ AH6
♥ 2
♦ B1076
♣ 108654

O
N      Z

W

♠ V9743
♥ VB9864
♦ -
♣ V2

♠ 85
♥ 75
♦ AH532
♣ HB97

Bij ons aan tafel komen de tegenstanders
(OW) niet veel verder dan 3♦, hetgeen
niet down te krijgen is. Ben en Patrick
zitten in het hele mooie 3ZT, maar dat is
met het gegeven zitsel helaas niet te
maken. Patrick vecht moedig om aan
9 slagen te geraken, maar zelfs met ♣4
start kom je niet aan je slagen. Tel maar
uit: je komt tot 8 slagen, maar dan moet je
van slag en krijg je het 5-3 ♠-zitsel over je
heen. Dit kostte een paar impen.

In de tussentijd gaan er nog wat impen
heen en weer. Meer weer dan heen, dus we
lopen wat achterstand op. Spel 30 is dan
weer een aardig spel, omdat het (a) voor
ons wat punten oplevert en (b) mijn maat



een conventie was vergeten die ik vaak
ook vergeet maar op dat moment net wel
wist te herinneren:

����=�� ♠ V1082
♥ H104
♦ 1082
♣ AV7

♠ A4
♥ A8752
♦ 753
♣ B64

Z
O      W

N

♠ HB753
♥ 96
♦ HB94
♣ 98

♠ 96
♥ VB3
♦ AV6
♣ H10532

:HVW 1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

-
pas
pas
pas
a.p.

-
1♣
1ZT
3♣

-
pas
pas
pas

pas
1♠
2ZT1

3ZT

1 = In een dergelijk biedverloop spelen we
Crowhurst. Met deze conventie is het
mogelijk het bezit in de majeurs op te
vragen en tegelijkertijd een beeld te

krijgen van de openingskracht. Het gevolg
is dat biedingen op 3-niveau vanuit
Marianne haar positie een 5-5 verdeling
aangeven met interesse voor slem. Om nu
een ontzettende geavanceerde biedafspraak
te introduceren, hebben Marianne en ik
afgesproken dat 2ZT in deze situatie een
vierkaart ♠ aangeeft met een 5+-kaart ♣’s.
Een prachtige conventie dus. Die je maar
af en toe nodig hebt. En omdat ’ie niet zo
vaak voorkomt is ’ie ook makkelijk te
vergeten. Zoals nu dus. Marianne wil een
inviterende hand aangeven, maar doet dat
niet. Helaas had ik net even een helder
moment …..

Een fraai contract, waar je normaal niet in
terechtkomt, maar nu wel en nu zit het
ook.

De tweede helft ging iets minder dan de
eerste: we verliezen met 61-27. In totaal
komt dat op 108-85 impen voor ons, of te
wel een 19-11 overwinning. Felicitaties
voor /LHU��. Een gemiddelde impen-
omgang van circa 6 impen per spel. Dat is
niet mis. Gezellige tegenstanders, veel
impen en chocola bij de thee: het was weer
een prima middag bridgen.
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Onze eerste thuismatch, mét schermen,
ging worden gespeeld tegen Oostmalle 2.
Die ploeg had de eerste match al verloren
en zou er nu een tweede keer aan moeten
geloven. Tof en Roger en Marijk en ik
gingen deze partij spelen. Edoch… een
stevige buikgriep besliste er anders over.
De woensdag voor de match werd ik
geveld door krampen en bijhorenden en
daarom werd mijn eerste optreden dit
seizoen nog even uitgesteld. Aangezien
ook Raf en Aloïs moeilijk konden, moest
een vervanger worden opgetrommeld.
Gelukkig was Marc Van Leuven vrij en
vonden we hem bereid om in te springen.
Marc en Marijk hadden onlangs de
kroegentocht nog gewonnen, dus waren op
elkaar ingespeeld. Met deze versterking
kon er niet veel mis gaan…

De eerste helft startte voor Marijk en
Marc, in de gesloten zaal, nogal
moeizaam. In de eerste gift van de match
biedt Zuid 3♣ tussen, wat volgens hun
biedsysteem bicolor Majeur belooft. Noord
biedt dan ook braaf 4♥. Zuid bleek zich
echter vergist te hebben en had slechts 6
punten met een lange klaverenreeks vast.
Dan maar 5♣, een contract dat je anders
nooit kan bieden…, voor contract! Ook in
de vierde gift vergist de tegenpartij zich.
Na een opening mineur bij Marijk in West,
biedt Noord 2� intermediate tussen, wat
een 6-kaart en 12-15 HP belooft. Marc
heeft 7 punten en past even. Zuid, die 11
HP heeft, nodigt correct uit met 3�,
waarop de bieding stilvalt. Als achteraf
blijkt dat ook hier 2� lang en zwak was,
een biedvergissing van Noord, gaat 3�
twee down. Er is echter wel 4♥-contract te
spelen door Oost-West! Aangezien
vergissingen in biedingen toegelaten zijn
in bridge (hoe kan het ook anders), kunnen
we ook hier niets aan doen. Incasseren!
Als tijdens de eerste acht giften verder nog

een 5♥ contract en een 2♦ contract
worden gedubbeld, die allebei mogen
gemaakt worden, is de start niet echt
gelukkig te noemen.

Tijdens de tweede helft van de eerste helft
(volgt u nog?) geraken Marijk en Marc
echter op dreef: 1ZT kwetsbaar gedubbeld
min drie voor 800 in onze kolom en 4♥
gedubbeld min twee voor 300 voor de goei
zijn enkele uitschieters. Wanneer ook
Roger en Tof een mooi bladje te
voorschijn toveren na de eerste helft, staan
we toch nog 16-14 voor.

Als ik op ons clublokaal aankom om te
komen kibitzen bij Roger en Tof £de
buikgriep is ondertussen onder controle,
alhoewel het de hele namiddag toch maar
platte water zal blijven£, is de tweede
helft juist begonnen. In gift 18 komen
Roger en Tof in een 4-3 fit in 2� terecht.
Wanneer dit contract met een overslag
wordt gemaakt, schrijven we 3 IMP's op
onze conto.

Een beetje afwezig probeer ik de bieding
te volgen in gift 19. Er wordt nergens
gealerteerd…

2RVW =XLG
5RJHU

:HVW 1RRUG
�7RI

1♥
pas
a.p.

pas
pas
1ZT

1♦
pas
pas

pas
dbl.
2�

Snapt gij er iets van? Ik niet! West past
blijkbaar op een forcing bod! Tof heropent
dan maar in Noord met een dubbel maar
na het 1ZT antwoord van partner, biedt hij
toch een eigen kleur. Is dit nog sterk?
Roger besluit maar te passen. Achteraf
blijkt dat de tegenpartij klaveren-squeeze
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speelt, waarbij 1♦ geen vijfkaart majeur
en 12-13 HP belooft en 1♥ wel vier
hartens belooft, maar maximaal 11 punten
£dit moet normaal gealerteerd
worden!£. Tof heeft anderzijds 5-4-4-0
verdeling met een vijfkaart schoppen en
chicane ruiten en heeft geen zin om 1ZT te
laten spelen. Zo snappen we er toch nog
iets van… 2� gaat twee down, maar ook
dat blijkt nog een goede score.

De volgende gift (gift 20) heeft Roger
volgende hand:

♠ BT8
♥ VT9
♦ H73
♣ AT64

Partner Tof opent met 1♣. Aangezien
Roger en Tof de “inverted minor”-
conventie spelen, legt Roger 2♣, wat fit en
meer dan 10 HP belooft. Tof vervolgt met
2♥, stop harten. In plaats van te dromen
over 3ZT legt Roger nu consequent 3♣,
minimaal, waarop ook Tof consequent
past. 3♣ voor contract brengt 7 IMP's op!
Ook met deelcontractjes kan je soms
scoren.

In gift 22 loopt het dan even mis. Roger zit
in tweede hand met volgende collectie:

♠ BT
♥ H7542
♦ HV
♣ B987

Wat doe je? Roger vindt zijn hand te mooi
om een Muiderberg te openen en opent
met 1♥. Partner antwoordt 2♦, dat rechts
wordt gedubbeld. Roger herbiedt dan maar
2♥, waarop Tof vlot 3ZT legt, … wat 3
down gaat. Gelukkig kost de gift niet te
veel. Openen met zulk een hand is
eigenlijk vragen om moeilijkheden. De
“regel van 20” is echt wel een minimum:
tel je punten op bij de lengte van je twee
langste kleuren: als je aan 20 komt, kan je

openen. Bij deze hand kom je slechts aan
19. Trouwens ook ♦HV dubbel is niet echt
mooi. Passen dus maar!

Ook in gift 24 heeft Roger een moeilijke
hand:

♠ AT7
♥ H63
♦ HBT
♣ B632

Er wordt drie maal gepast. Roger heeft
12 HP en opent met 1♣. Eerst paste
iedereen, nu heeft ineens iedereen toch iets
te bieden:

2RVW =XLG
5RJHU

:HVW 1RRUG
7RI

pas
pas
2�
pas

pas
1♣
dbl.
pas
pas

pas
1�
pas
pas
3�

pas
pas
2♦
3♦
a.p.

Het eindcontract van 3� gaat gelukkig
ééntje down, zodat ook dit weer in onze
kolom is. Ook het 3♦ contract zou ééntje
down gegaan zijn, maar gelukkig vond de
tegenpartij het nodig om eentje hoger te
bieden. Goed geboden, Tof!

In gift 27 opent Tof 2♥ Muiderberg.
Roger heeft een 4-kaart harten mee en 11
HP. 4♥ is het logische eindcontract. Bij
een gunstige uitkomst maakt het contract
een goede kans. De tegenpartij gunt ons
dat echter niet, zodat het contract ééntje
down gaat.

In gift 28 tenslotte de eerste en enige
swing in de tweede helft. Roger en Tof
zijn met 23 punten in 3ZT terecht geraakt.
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��� ♠ AB7
♥ HT2
♦ 75
♣ AH765

♠ 8642
♥ VB98
♦ BT62
♣ 3

N
W      O

Z

♠ HT93
♥ A6
♦ H843
♣ VBT

♠ V5
♥ 7543
♦ AV9
♣ 9843

Oost komt kleine schoppen uit en Tof
neemt goed direct �V aan tafel. Klaveren
naar ♣A en ♣H toont het klaverenzitsel.
Klaveren na brengt Oost terug aan slag.
Gelukkig durft Oost geen ruiten spelen
onder zijn heer en vervolgt hij met

schoppen. Na de ruitensnit, met zijn ogen
toe,  heeft Tof nu negen slagen (3
schoppenslagen, 4 klaverenslagen en 2
ruitenslagen) voor contract en 12 IMP’s in
onze kolom.

De rest van de giften gebeurt er niet veel
meer en de match loopt rustig op zijn
einde. Ook bij Marijke en Marc zijn er,
vooral tot spijt van Marc, geen speciale
zaken meer gebeurd. Een platte match met
weinig opwindende giften. Bij de
eindafrekening blijken we de tweede ronde
iets toe te geven, maar de 16-14 score blijft
staan. Onze eerste overwinning is een feit.

Volgende week naar St. Truiden.
Aangezien die op het ogenblik op de
laatste plaats staan, mogen we hopen op
een mooie overwinning…
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7ZHH�JLIWMHV�YDQ�/LHU��

(HQ�OXLVWHUHQG�RRU

Geen verslag van de match van Lier 1,
maar aan de toog achteraf kan je
interessante dingen horen. Twee giftjes
zijn me bijgebleven.

In de eerste gift speelt Marc 4�. West
heeft 2ZT tussengeboden, wat een bicolor
mineur belooft. Uitkomst ♥8, dummy
komt op tafel. Je hebt twee hartenlosers,
een ruitenloser en een klaverenloser. Hoe
is je speelplan? Duik je ♥A een keer om
de communicatie tussen Oost en West te
breken, met het risico dat je downgaat als
West singleton heeft of neem je direct?

♠ H7654
♥ A52
♦ B2
♣ A42

♠
♥ 8
♦
♣

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ AVB2
♥ BT73
♦ AV4
♣ B9

Je moet direct het aas nemen. Na drie
rondjes troef, eindigend in Noord speel je
♦B voor de heer van West. Wat hij ook
naspeelt, je kan niet meer kapot. Als Oost
zijn twee hartenslagen incasseert, kunnen
er twee klaveren weg op ♥B die goed is
geworden en op ♦V. Als hij zijn twee
hartenslagen niet incasseert, kan er steeds
een verliezende harten weg op ♦V. Je
geeft steeds maar drie slagen af!

De volledige gift:

♠ H7654
♥ A52
♦ B2
♣ A42

♠ 8
♥ 86
♦ HT753
♣ HT873

N
W      O

Z

♠ T93
♥ HV94
♦ 986
♣ V65

♠ AVB2
♥ BT73
♦ AV4
♣ B9

De tweede gift is een gift die Carine mocht
spelen. Na een korte bieding is Carine in
4♥ terecht gekomen. West komt uit met
klaveren ♣H. Hoe plan je het contract?
Denk eerst even na voor je verder leest!

♠ H74
♥ VB42
♦ AT96
♣ A2

♠
♥
♦
♣ 3

N
W      O

Z

♠
♥
♦
♣

♠ B3
♥ AHT863
♦ H87
♣ T3

Nagedacht? En tot de conclusie gekomen
dat de ♦V en ♦B verdeeld moeten zitten.
Je hebt dan 75 % kans om te winnen. Je
neemt ♣A, haalt troef af in drie ronden,
incasseert eerst ♦H (verdediging tegen een
honneur sec) en speelt ♦8 die je laat lopen.
Die wordt genomen door Oost die
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klaveren naspeelt voor ♣V van West.
West speelt natuurlijk schoppen en
aangezien je nu verkeerd kiest in
schoppen, geef je nog twee schoppen af
voor ééntje down… Dat moet beter
kunnen… Namelijk door de eerste
klaverenslag te duiken, zodat de
communicatie tussen West en Oost
verbroken wordt. West speelt klaveren
door. Aangezien Oost ♦VBxx heeft, ga je
toch nog eentje down, maar toch al beter
geprobeerd. Carine speelt het echter nog
beter: ze neemt ♣A in de eerste slag, haalt
troef af in drie ronden en gaat er

vervolgens terug uit in klaveren. Wie er nu
ook aan slag komt, de tegenpartij zal altijd
een slag moeten binnenbrengen: ofwel
spelen ze schoppen en komt er een
schoppenslag binnen, waarop je de
verliezende ruiten kan wegdoen, ofwel
spelen ze ruiten voor een gratis snit, je
verliest dan maar één ruitenslag en op de
vierde ruiten aan tafel kan een verliezende
schoppen in de hand weg, ofwel spelen ze
klaveren in dubbele coupe! Dit is een
100 % lijn, zonder dat je moet kiezen.
Prachtig gespeeld, Carine!


