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Kort Verslag:

’t Kon niet blijven duren natuurlijk… Na twee speeldagen met vier op vijf moesten nu drie
Lierse ploegen eraan geloven. Enkel Lier 5 en Lier 2 konden deze speeldag winnen. Lier 2
opnieuw nipt met 16-14, Lier 5 overtuigend met 23-7. Voor Lier 5 is het al hun derde
overwinning op rij. Zij staan dan ook oververdiend aan de leiding in hun reeks. Lier 2 is
dankzij hun nipte overwinning naar de zesde plaats opgeklommen. Ondanks hun nipte
verlies, met 14-16 tegen Westrand 3, is ook Lier 3 naar de eerste plaats gestegen. Minder
goed verging het deze speeldag voor Lier 4 en Lier 1. Lier 4 verloor met 11-19 en zakt van de
eerste naar de derde plaats. Ze staan echter slechts twee puntjes achter de eerste. Lier 1
verloor met 9-21 en staat nu zesde in hun reeks.

Uitslagen:

8LWVODJ�/,(5��

Squeeze 8 Pieterman 4 22 8 1. Squeeze 8 66 5. Hasselt dL 3 44

Hasselt dL 3 West-Limburg 3 7 23 2. Oostmalle 1 61 6. Lier 1 41

De Eburoon 1 Genk 2 25 4 3. De Eburoon 1 56 7. Pieterman 4 28

Lier 1 Oostmalle 1 9 21 4. West-Limburg 3 45 8. Genk 2 15

8LWVODJ�/,(5��

Begijntje 3 West-Limburg 2 11 19 1. West-Limburg 2 61 5. Aarschot 1 39

Aarschot 1 Leopoldsburg 1 9 21 2. Leopoldsburg 1 57 6. Lier 2 38

De Teuten 2 Oostmalle 2 3 25 3. Oostmalle 2 53 7. Begijntje 3 36

St. Truiden 1 Lier 2 14 16 4. De Teuten 2 45 8. St. Truiden 1 29

8LWVODJ�/,(5��

Westrand 5 Halse 3 8 22 1. Lier 3 52 4. Halse 3 42

Westrand 3 Lier 3 16 14 2. Westrand 3 51 5. Keerbergen 5 38

Forum 5 Keerbergen 5 9 21 3. Westrand 5 50 6. Forum 5 36

8LWVODJ�/,(5��

Pieterman 9 Halse 4 17 13 1. Halse 6 57 4. Pieterman 9 49

Lier 4 Halse 6 11 19 2. Haacht 56 5. Westrand 2 27

Haacht Westrand 2 19 11 3. Lier 4 55 6. Halse 4 23

8LWVODJ�/,(5��

Lier 5 Halse 5 23 7 1. Lier 5 64 4. Regeo 3 37

Keerbergen 4 Westrand 4 16 14 2. Wobridge 2 62 5. Keerbergen 4 37

Wobridge 2 Regeo 3 21 9 3. Westrand 4 40 6. Halse 5 30
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Zoals beloofd dan toch maar een woordje
van de “Grote Mensen” van Lier 1.
Groot…? Hangt ervan af hoe je het bekijkt
natuurlijk… Heb me zelden groot of sterk
gevoeld zaterdag. Eerder zenuwachtig,
afwezig, geërgerd en vooral het gevoel van
gewoon geen vat krijgen op het gebeuren.
Toegeven, 1ste Liga is 2de District niet,
maar ben ondanks het mindere resultaat
toch niet echt onder de indruk van het
niveau van onze tegenstander. Deze
zaterdag dus een thuismatch tegen
Oostmalle, staan nu trouwens 2de in onze
reeks, na 3 opeenvolgende overwinningen.
Vriendelijke mensen, dat zeker, goede
ploeg trouwens ook, maar niets echt
speciaals. Ze maken echter weinig fouten
en dat alleen al rendeert blijkbaar ook in
deze reeks zeer goed.

Anderzijds hebben ze een zeer efficiënt
geheim wapen, ze wiegen, of is het
kaarten, je gewoon in slaap of in de
ergernis. De bekende uitdrukking is voor
mij alvast “Wachten op … Oostmalle”
geworden, wat de goeie oude Godot er ook
moge van denken. Geef toe, dat carré
spelen van 14u tot 19u45 toch een beetje te
veel van het goede is, alvast voor mij toch.
Het staat zeker vast, na grondig nazicht
van de reglementen en bespreking ervan
met enkele bevoegde personen, dat dit
spelletje in de terugmatch niet meer zal
lukken. Het zal misschien een rel
veroorzaken, en heel wat puzzelwerk voor
de competitieleider, maar dat ze vlugger
gaan spelen staat vast. Bridge is nu
eenmaal oorlog en naast de bananen en de
rozijnen zal dan ook een goede oude
chronometer mijn wapenarsenaal
vervolledigen.

Het was nochtans goed begonnen. Vol
energie, ontbijt met koffie, banaan en
rozijnen, en extra doping mee aan tafel,
vol vertrouwen zowel bij mij als mijn

partner. Die was als kibitzer de vorige
twee wedstrijden van Lier 1 gaan zien
terwijl ik op buitenlandse stage was
vertrokken. Resultaat van de vorige
matchen, Tony overtuigd… die mannen
kunnen we aan…

In de eerste helft in feite weinig speciaals
gebeurd, alhoewel het efkens slikken was
toen we te horen kregen dat de mensen
“Sterke Klaveren” spelen. Voor ons niet
echt goed bekend, dus wat meer
onzekerheid. Dan maar geëist dat ze alles
zouden alerteren, wat zeker mijn-kant-van-
de-plank-tegenstander dan ook trouw en
tot vervelens toe heeft gedaan. Mensen
spelen zes van de acht eerste giften en
openen steeds met 1♦ of 1♣, leuk is
anders. Nog wat onwennig in het spelen
achter schermen, breek ik al het eerste
latteke van het schuifbordje af, voorlopig
nog hersteld.

Het geheim wapen van de tegenstanders
treedt in werking. Bij het bieden blijft de
schuif steeds eindeloos achter de plank.
Mijn vragende blik naar mijn-kant-van-de-
plank-tegenstander, laat hem verklaren
“dat is het normale tempo hoor, zeker met
schermen”. Raar, ik trek opnieuw het
latteke van de schuif, opnieuw hersteld.
Marc bevestigt mijn voorgevoel: open zaal
acht giften gespeeld, wij vier, van normaal
tempo gesproken. Iets later open zaal
twaalf giften, wij zes, tenslotte zij 16, wij
acht. Dus dat is hun normaal tempo. Het
feit dat beide andere carrés wisselen als
wij nog 6 giften moeten spelen bevestigt
nog eens mijn waanbeeld… we zitten hier
om zeven uur nog… was dat maar waar
geweest…

Veel is er die eerste helft niet gebeurd,
maar toch stille hoop toen ze tegen ons een
gemaakte 7♥ niet bieden. Pech. Marc en
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Carine blijken ook in 6♥ te zijn blijven
steken. Dan eindelijk aan de laatste gift
geraakt en geen dummy mogen zijn in het
laatste 1,5 uur. Resultaat, zeer hoog water
en dus … haast en spoed is … jaja zelden
goed. Eindelijk opent mijn maatje 1ZT,
ben al aan het opstaan en met een glimlach
2♥ transfer aan het bieden, dus dummy
worden, nee, wordt er 2♥ tussengeboden.
Nadenken was er niet meer bij en met wat
schrik voor de nieuwe Lebensohl, bied ik
maar vlot 4� met volgende te mooie hand.
Ik weet het, het is nogal laf, en 4♠ wordt
evident uitgepast.

♠ Axxxx
♥ Ax
♦ xx
♣ Axxx

Tot mijn spijt krijg ik volgende prachtige
collectie in dummy….

♠ HVxx
♥ xx
♦ AHB
♣ HBxx

Tja, zal wel zeker 6♠ zijn en dat wordt
bevestigd door de tegenpartij. 3♠ forcing
was een veel beter bod geweest, maar dan
moet er wel iets anders komen dan 4♠ als
antwoord en moet duidelijk zijn
afgesproken wat dat ander bod betekent.
Enfin, nu breekt mijn-kant-van-de-plank-
tegenstander het latteke van de plank en
we gaan de rust in met 18 IMP’s
achterstand.

Tot mijn grote verbazing en ergernis wordt
besloten om te blijven zitten en tegen
dezelfde tegenstanders te spelen. Waar heb
ik dat weer gelezen dat de belangrijkste
man in het team de kapitein is? Niet bij de
“Grote Mensen” hoor, daar heeft die nog
minder te zeggen dan de “Feestpraeses” bij
het Westland.

Tweede helft wordt kopie van de eerste,
echter met iets leukere misverstanden en
ongelukkige giften bij ons. Ook het met de
koffietas gerepareerde schuifke verliest nu
vlot twee lattekes, kwestie van solidariteit.
Na vier eerder goede giften krijg je dit
handje:

♠ -
♥ T863
♦ H3
♣ AHV8652

De bieding gaat als volgt:

:HVW

7RQ\

1RRUG 2RVW

<YHV

=XLG

1�
3♦
4♦
5♣

pas
pas
pas
pas

1♣
3♣1

3ZT2

4ZT3

pas4

pas
pas
pas
pas
pas

1: denk, denk, denk…
2: dan maar 3ZT
3: 4♦ zal wel azenvraag zijn met ruiten als
troef, dus antwoorden met 4ZT: 2 azen van
de vijf, zonder ♦V
4: Wat is 5♣ nu weer? Ik zal maar passen,
we zitten tenslotte in de goede kleur…

Dit contract gaat hopeloos voor –3 en is
zoals blijkt geen voorbeeld van hoe een
contract juist dient geboden te worden.
Volgende dummy komt op tafel.

♠ HBT84
♥ V52
♦ AVB52
♣ -

Het enige goede contract blijkt hier 3ZT te
zijn waar onze tegenstanders dus wel in
blijven zitten. Wat liep er mis? Bij navraag
diende ik geen 3♣ maar direct 3ZT te
bieden. Reactie van mijn maat, dan bied ik
ook 4♦. Ik laat geen ZT staan met een
renonce. Larie volgens Marc, zeer juist
volgens Carine… Blijkt nu dat in ons
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systeem een direct 3ZT bod na 1 over 1
steeds een spel bedoelt met lange mineur
en hopend op 9 vlugge slagen. Men is
nooit te oud om bij te leren. Want wij
spelen inderdaad 2ZT forcing. Is 4♦ nu
azenvraag of niet? Was zo niet bedoeld,
maar volgens Marc is dat in die situatie
zeker azenvraag, Carine al wat minder
zeker… Natuurlijk is 4ZT dan geen
azenvraag meer maar en het antwoord
erop. Tony begreep 4ZT als azenvraag…
vandaar 5♣ (1 of 4). Denk dat we toch te
hoog zaten en pas op 5♣ redde ons nog
van een gedubbelde ramp, alhoewel dat
volgens ons systeem we op weg waren
naar grote slem.

Nu hadden we aan het wisselen slechts
twee giftjes achterstand. Wetende dat we
wel iets moesten goedmaken en met ons
jeugdig temperament en ook een beetje uit
ergernis over het slentergangetje van de

tegenstanders zijn we dan op gift 17, eerste
na de wissel, een beetje te hoog gaan
vliegen. En net als Icarus, vlak toen ik
bijna bij de zon was… braken mijn
vleugeltjes af en viel ik nog wat dieper in
de put… waarom zitten die troeven nu niet
2-2 in plaats van 1-3… Ging mooie slem
geweest zijn.

Dummy: ♠ AT642
♥ -
♦ AB652
♣ AV6

Mijn hand: ♠ V
♥ HB74
♦ V4
♣ H97532

We spelen 6♣, het spel gaat als volgt:

Slag West
7RQ\

Noord Oost
<YHV

Zuid Opmerkingen

1 ♣V ♣8 ♣2 ♣4 Plan: hartje opkopen, twee op de ruitjes weg.
2 �A �3 �V �5 �H zit toch verkeerd.
3 �2 �H ♣3 �7 zie je wel…
4 ♣6 ♥2 ♥4 ♥6
5 �6 ♥5 ♣5 �8 de schoppens komen dus niet vrij
6 ♦A ♦3 ♦V ♦H
7 ♦B ♦7 ♦4 ♦9
8 ♦2 ♦8 ♣7 ♦T oef: 3-3 we leven nog.
9 ♣A ♣T ♣H �9

Ramp… we verliezen de laatste 3 slagen…
indien troef valt zijn mijn twee ruitjes in
dummy hoog. Op harten spelen had geen
zin met AVT6 achter HB74. Resultaat 6♣
-2 tegen 3ZT + 2, 560 punten weg.

Volgende gift deed ons verder de nek om:



$FKWHUNODS�1�����

6

♠ AT92
♥ A874
♦ AH
♣ A9

♠ B7
♥ HV962
♦ B
♣ T8765

N
W      O

Z

♠ V83
♥ T5
♦ V765
♣ HVB2

♠ H65
♥ B3
♦ T98432
♣ 43

In beide zalen zitten NZ in 4♠.

Slag West
7RQ\

Noord Oost
<YHV

Zuid Opmerkingen

1 ♣5 ♣A ♣H ♣3
2 ♦B ♦A ♦5 ♦2
3 ♥V ♥4 ♥5 ♥B
4 �7 �T �V �H aieaieaie
5 �B �A �3 �5
6 ♣6 ♦A ♦6 ♦3
7 ♥2 ♥A ♥T ♥3
8 ♥7

als je koopt gaat klaveren weg, anders
verlies je de introever. Goed gespeeld
mannen. Onze mannen gaan down, wat
eerder logisch is, met drie vaste verliezers
en een introever in de ruitens. Resultaat
weer 720 punten weg.

Na in totaal 5uur en 45 minuten te hebben
afgezien is de match eindelijk ten einde,
score is dan finaal 9-21 voor Oostmalle.
Volgende keer beter, zou ik zeggen.
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Het is wat ongebruikelijk: de titel van dit
artikel heb ik al voordat het artikel
geschreven gaat worden. Meestal zet ik
eerst alle spellen onder elkaar. Voorzie
daarna de spellen van wat commentaar. En
als allerlaatste begin ik aan de inleiding en
verzin ik een, al of niet, bijpassende titel
voor het artikel. Deze keer niet. Dat komt
allemaal door onze kapitein (Ben) en voor
een deel door zijn schone assistente
(Marianne).

Wat is een modern viertal zonder eigen
webpagina? Niets dus. Dus heeft onze
kapitein het lumineuze idee opgevat om
een website te bouwen rond ons viertal.
/LHU�� dus. Helaas liep Ben thuis tegen wat
praktische problemen aan en heeft hij een
deel van zijn zondagmiddag met Marianne
doorgebracht om een-en-ander toch voor
elkaar te krijgen.

Maar de inspanning is de moeite waard
geweest. Oordeel zelf maar op:
http://users.skynet.be/fa336342/index.
htm. Nu dacht ik nog "Lier 5 is online".
Fout gedacht. We zijn nu "OLIH". Lier 5 is
dus vanaf heden OLIH. Voila, de titel van dit
artikel is geboren.

Dan nu waar dit artikel om begonnen is: de
viertallenwedstrijd. Deze keer tegen
Halse 5. Na een klein half uur vertraging
(Halse 5 stond op de moderne ring van
Lier in een moderne file ten gevolge van
een ouderwets ongeluk) konden we van
start met een moeizame eerste helft:

�� ♠ HB3
♥ B9642
♦ HVB
♣ V2

♠ A2
♥ 853
♦ A1064
♣ H874

W
Z      N

O

♠ 1095
♥ A10
♦ 9732
♣ 9653

♠ V8764
♥ HV7
♦ 85
♣ AB10

Bij ons aan tafel zit Oost in 4♠. In principe
gaat de leider altijd down na ♥ start: ♥A
bij je partner, ♥ na. Op het moment dat
Zuid aan slag komt kan je je partner een ♥
introever geven. Met ♦A erbij is dat één
down. Helaas was Marianne net niet
wakker en start ze een kleine ♣….. waarna
de leider met 10 slagen eindigde. Aan de
andere tafel zitten Ben en Patrick in het
kansloze 4♥. Na ♠A, ♠ na krijgt de
tegenpartij altijd nog een ♠-introever en
♦A voor één down.

We hadden de tegenstanders uitgelegd dat
we van elke viertallenwedstrijd een verslag
schrijven voor in het clubblad. En dat we
dus elke wedstrijd weer hopen dat onze
partner rare dingen gaat doen, opdat er
genoeg is om over te schrijven. De
tegenstanders vonden dat we spel 11 mooi
hadden geboden en dat het spel dus
genomineerd moest worden voor plaatsing
in het viertallenverslag. Bij deze:
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��� ♠ 2
♥ VB9865
♦ VB87
♣ A10

♠ HB107543
♥ -
♦ 103
♣ VB54

N
W      O

Z

♠ 98
♥ 1043
♦ A952
♣ 7632

♠ AV6
♥ AH72
♦ H64
♣ H98

:HVW 1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

-
2♠
pas
pas

-
dbl1

4ZT3

6♥

-
pas
pas
a.p.

1♣
4♥2

5♣4

1 = negatief doublet. Belooft minimaal een
vierkaart ♥ en is vanaf een interessante
9-punter.
2 = Mooi bod. Marianne geeft hiermee aan
maximaal te zijn (17-19 punten) en een
vierkaart ♥ steun te hebben.
3 = RKC-keycards opvragen. Ik had nog
niet verteld dat mijn collectie mooier was
dan het negatieve doublet alleen deed
vermoeden.
4 = 0 of 3 van de 5 keycards. Gezien het
4♥ bod zullen dit er wel 3 zijn.

Met 3 keycards en een maximum bij
partner wil ik gerust in 6♥ aanleggen.
Zoals je kunt zien is dit contract dicht. Aan
de andere tafel komen NZ tot 4♥, maar
worden ze uitgenomen met 4♠ door Ben
en Patrick. Patrick had met zijn West-hand
uitstekend 3♠ geboden, in plaats van 2♠
zoals bij ons aan tafel gebeurde, waarna
NZ te weinig biedruimte overhouden om te
onderzoeken of ze in 6♥ moeten zitten.
Gedubbeld gaat 4♠ niet kwetsbaar voor -3,

maar tegenover een klein slem levert dit
toch 10 impen voor ons op.

Ik heb nog 2 spellen van de eerste helft
opgeschreven, maar ik kan me echt niet
meer herinneren waarom deze spellen de
moeite van het opschrijven waard zijn. Ja,
het zijn op papier best leuke spellen met
interessante contracten. Maar waarom ik
ze heb opgeschreven? Geen idee. Ik kom
er niet meer uit. Daarom ga ik er ook niet
verder op in. Jammer. Het waren best
leuke spellen. Maar wat de clou van die
spellen nou was…. Ik zie het niet meer.
Wat kan een mens toch veel vergeten
tussen zaterdagmiddag en dinsdagavond.

Ruststand: 37-40 in ons nadeel. Redelijke
impenomgang van circa 5 impen per spel,
maar ons af- en tegenspel is niet dusdanig
geruststellend dat er op dit moment veel
hoop is op een overweldigende
overwinning……

Het eerste spel van de tweede helft was
waarschijnlijk een teken dat het tij van de
eerste helft kerende was:

��� ♠ V104
♥ B
♦ 97642
♣ A532

♠ H75
♥ A109
♦ 10
♣ HVB1084

O
N      Z

W

♠ AB986
♥ 6
♦ HVB85
♣ 76

♠ 32
♥ HV875432
♦ A3
♣ 9



$FKWHUNODS�1�����

9

:HVW 1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

-
3♥
5♥4

1♣
pas
dbl5

-
4♥2

a.p.

1♦1

4♠3

1 = Het zou beter zijn om eerst de ♠’s te
noemen, zodat je later (tot en met het
5-niveau) je ♦’s kunt bieden. Op die
manier wordt eerder duidelijk dat je een
vijfkaart ♠ hebt.
2 = Oost heeft er blijkbaar vertrouwen in
dat de preëmpts van z'n partner nogal aan
de stevige kant zijn.
3 = Marianne had nog niet gezegd dat ze
♠'s heeft.
4 = West wordt blijkbaar razend
enthousiast van het 4♥ bod van zijn
partner en is bang dat 4♠ zomaar gemaakt
wordt en vindt het blijkbaar nodig zijn
hand nog verder te omschrijven.
5 = Een partner die vrijwillig 4♠ biedt en
een preëmptende tegenstander die zijn
hand nogmaals biedt en een eigen hand
waarmee ik liever 5♥ tegenspeel =
doublet.

Na met de singelton ♦10 gestart te zijn
hobbelt het gedoubleerde contract rustig
3 down (♦-aftroever + ♥A + ♠A + ♠H +
♦H). De tegenstanders zijn bijzonder
gelukkig met het resultaat. "Het is 4♠ voor
ze (=Marianne en ik), dus we hebben een
prima uitnemer die nauwelijks punten
kost. Immers, 4♠+1 = 450 tegenover nu
5♥!-3=500." Op zich een prima
redenering. Maar dan ga je er wel van uit
dat ze aan de andere tafel in 4♠ zitten. En
met Patrick in de buurt gaat je dat niet
zomaar lukken:

:HVW
3DWULFN

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG

-
4♥1

1♣
dbl

-
a.p.

1♠

1 = Patrick biedt met deze bijzonder fraaie
♥ collectie uitstekend 4♥ (in plaats van
3♥ zoals bij ons aan tafel gebeurde),
waardoor NZ niet meer in 4♠ terecht
komen.

En tja, +500 bij ons tegenover -100 bij
Patrick en Ben is nog altijd +400 en dat
zijn +9 impen voor ons. Waarvoor dank.

Nu denken jullie dat de pret net is
begonnen. Ha! Niets is minder waar. Ken
je de uitdrukking “van het geluk onder de
tram komen”? Wel, Marianne heeft daar
een modernere variant op gevonden: “Van
het geluk onder de TGV komen!”. Dat gaat
namelijk iets sneller en iets harder:

��� ♠ 83
♥ AHV8
♦ B84
♣ B852

♠ 1064
♥ B1042
♦ 72
♣ AV64

N
W      O

Z

♠ V97
♥ 73
♦ A10953
♣ H103

♠ AHB52
♥ 965
♦ HV6
♣ 97

:HVW 1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

-
pas
pas

-
2♣
4♠3

-
2♦
a.p.

1♠1

2♠2

1 = De trein staat rustig in het station en
komt gewoon op gang. Normale opening
(wij spelen vijfkaart majeurs).
2 = Het moment dat de trein op
topsnelheid komt en een mogelijke
ramkoers tegemoet gaat. Marianne belooft
nu een zeskaart ♠ en enige overwaarde.
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3 = Als Marianne op een dergelijke
sneltrein zit wil ik wel meeliften met die
boeiende ♥’s.

Met de troeven 3-3 is het contract best wel
dicht. We zijn veilig aangekomen. Aan de
andere tafel zit NZ in 3ZT. Dat is jammer.
Zeker na een kleine ♣-start voor ♣10 van
Oost, ♣H en een ♣ na: -1.

Nog niet genoeg spektakel gezien? Patrick
moest even met z’n ogen knipperen toen
hij de volgende westhand kreeg:

��� ♠ B1053
♥ 86
♦ 62
♣ V10643

♠ 642
♥ 10932
♦ 875
♣ B82

O
N      Z

W

♠ H97
♥ V54
♦ V93
♣ AH95

♠ AV8
♥ AHB7
♦ AHB104
♣ 7

:HVW
3DWULFN

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG

-
dbl1

3♦3

-
pas
pas

-
1♠2

pas4

1♣
pas
pas

1 = kort in ♣ en veel, heel veel punten (ja,
Patrick heeft er echt 22 in zijn handen).
Eerst een informatiedoublet. Daarna is er
genoeg biedruimte om duidelijk te maken
dat het hier om een sterke hand gaat.
2 = Ben moet wel iets bieden en biedt zijn
eerste vierkaart. De hoogte van het bod
belooft alles vanaf een nulpunter en dat
omschrijft zijn hand al redelijk.
3 = Ben heeft blijkbaar geen vierkaart ♥,
want anders had hij deze wel geboden. Het
noemen van de vierkaart ♥ heeft dus geen

zin. Een 3ZT contract is wel erg ver weg
met een singelton ♣ (2♣ zou een heel
mooi bod zijn: “partner, van die vierkaart
♠ krijg ik het voorlopig niet warm, maar
ik heb dusdanig veel punten, dat je je hand
nog maar eens moet omschrijven. Heb je
nog iets te melden?”, maar als je over een
dergelijk 2♣ bod geen redelijke afspraken
hebt zou dit tot behoorlijke ongelukken
kunnen leiden). Een driekaart ♠ steun in
de kleur van Ben is wel interessant, maar
hoeft nog geen fit te zijn. Als Ben een
vijfkaart ♠ heeft, dan kan hij dat altijd nog
bieden. Een goede keus: rustig de ♦'s
bieden.
4 = Ok, Patrick belooft nu een semi-
forcing-achtige hand met ♦'s. In ZT is hij
niet geïnteresseerd, en een vierkaart ♠ of
een vijfkaart ♥ heeft hij ook al niet.
Patrick heeft maximaal 9 slagen, en ik heb
met behoorlijk wat fantasie wel 1 slag
mee. 10 Slagen is nog altijd te weinig voor
de manche, dus passen maar.

Uitstekend geboden. 3♦ is inderdaad een
uitstekend contract. Patrick maakt wel
3♦+2, maar met goed tegenspel kan de
leider niet aan 11 slagen komen. Aan onze
tafel hebben de tegenstanders een
biedmisverstand. Na 3ZT (hetgeen het
juiste contract is) bieden ze verder naar
4ZT (bedoelt als azenvraag) waarop gepast
wordt. 4ZT gaat -1.

Nog een laatste spel waarin Ben en Patrick
even laten zien hoe je éénkleuren spellen
moet bieden:
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����=�1= ♠ V109854
♥ H105
♦ B8
♣ 72

♠ HB3
♥ V962
♦ A542
♣ A8

W
Z      N

O

♠ A76
♥ B743
♦ V10763
♣ 9

♠ 2
♥ A8
♦ H9
♣ HVB106543

:HVW
3DWULFN

1RRUG 2RVW
%HQ

=XLG

-
1♠
a.p.

-
dbl1

-
5♣2

1♦
dbl

1 = negatief: belooft minimaal een
vierkaart ♥.
2 = Prima bod. Met zo’n hand ben je toch
al van plan om een eventueel ♥ contract
van de tegenstanders uit te nemen en er
zijn best kansen om het contract te maken.

Op zich zijn er down varianten te
verzinnen. Sowieso zijn er 3 azen buiten,

hetgeen het maken van 5♣ enigszins
bemoeilijkt. Anderzijds, na ♦A start en
kleine ♥ na via de ♥B van Noord voor ♥A
bij de leider, en het contract is gemaakt.
Na een snit op ♥V over Zuid kan op de 3e

♥ in de dummy de verliezende ♠ in de
hand weg. Tja. 5♣! Contract.

Tegenover onze tafel levert dat weer de
nodige impen op:

:HVW 1RRUG
%URQ

2RVW =XLG
0DULDQQH

-
1♠
pas

-
dbl
3♦

-
3♣
4♣

1♦
pas
a.p.

Uiteindelijk blijkt dat we de 2e helft met
59-4 hebben gewonnen.

Totaal in VP’s: 23-7 gewonnen. Voorlopig
staan we nog 1ste in onze poule. Eens zien
wat er volgende week gebeurt (en wie
volgende week, en de week daarop
trouwens ook, het verslag schrijft, want
Marianne en ik zijn op verlof).
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.RXG

'ULHV�9DQ�GHQ�(\QGH

De derde match moest Lier 2 op
verplaatsing naar St. Truiden. Als we om
twaalf uur vertrokken, zouden we zeker
ruim op tijd zijn. Eerst Roger, Tof en
Marijke oppikken en dan via Aarschot en
Tienen naar St. Truiden. Gelukkig waren
we zo vroeg vertrokken want St. Truiden
ligt toch niet bij de deur. Vooraf even
bellen dat we misschien iets later zullen
zijn, zodat we nog langs de “etalages”
kunnen rijden in Brustem en dan snel naar
“de Volksmacht”. Als de parkeermeter al
ons geld opslokt, zonder een ticketje in
return te geven, duurt het nog wat langer.
Gelukkig vinden we nog een andere meter.
Nog net op tijd kunnen we, in een
ongezellig en koud achterzaaltje, aan onze
derde match beginnen.

In gift 3 is het al van dat… De
tegenstanders zijn in Noord-Zuid in 3ZT
terecht gekomen. Als Zuid de klaveren
correct kiest, heeft hij negen slagen van
top, anders zal het niet lukken, tenzij… In
slag 4 komt Marijke aan slag en speelt
correct harten na. Is het de kou of ben ik
echt nog niet wakker, ik tel in ieder geval
de verdeling van de leider niet echt en
switch opnieuw. De leider doet de
klaveren nog fout maar heeft toch geen
problemen meer om zijn negen slagen
binnen te halen. Verdomme, ik had beter
een straffe en warme  koffie besteld in
plaats van die koude spuitwater met twee
ijsblokjes… Gelukkig kiest Tof de
klaveren wél goed en is er niets gebeurd…

In gift 6 ga ik rustig verder. Ik heb
volgende hand gekregen:

♠ Hxxx
♥ B
♦ H
♣ VBxxxxx

Slechts 10 punten maar een heerlijke
verdeling en dus zeker een 1♣-opening
waard. Zuid biedt 1♥ tussen, Marijke
dubbelt, wat een vierkaart schoppen en
vanaf 6 HP belooft. Na het 3♥-bod van
Noord, maak ik de manche vol met 4♠.
Zuid biedt echter 5♥ “in verdediging”.
Een beetje “pissed-off” door het “redbod”
van de tegenpartij, dubbel ik maar. Even
later mag ik 750 opschrijven voor de
tegenpartij: 5♥ gedubbeld +1!  In de
gesloten zaal wordt met mijn hand 3♣
geopend (?!), waarna Roger en Tof het
moeilijk hebben om het dichte 6♥-contract
(met slechts 24 punten samen) nog te
vinden.

Gelukkig  spelen Tof en Roger in gift 7 4♥
voor contract, terwijl Marijke 2♦ mag
spelen, wat ze maakt met een overslag.
Twee maal in onze kolom en de situatie is
terug rechtgetrokken…

In gift 8 krijgen we een mooi staaltje van
“misleidende speelwijzen” te zien. De
bieding gaat als volgt:

:HVW

0DULMNH

1RRUG 2RVW

'ULHV

=XLG

1ZT
3♣2

pas
pas

2ZT1

3ZT3
pas
a.p.

1: 2ZT belooft een limiethand maar kan
nog Majeurs hebben
2: 3♣ Baron vraagt naar de Majeurs
3: 3ZT: geen Majeurs

Noord heeft wat schrik van de Majeurs van
West en besluit passief ruiten te starten.
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�� ♠ T94
♥ H763
♦ 965
♣ B92

♠ VB75
♥ VB
♦ AV7
♣ A983

N
W      O

Z

♠ 863
♥ 54
♦ HB42
♣ HV76

♠ AH2
♥ AT982
♦ T83
♣ T4

Marijke ziet dat er acht topslagen zijn in de
mineurs maar dat een negende slag ver af
is. Dan maar de trukendoos bovenhalen: ze
kan later nog proberen om een negende
slag te versieren in de schoppens, maar
eerst moet ze ervoor zorgen dat de
tegenpartij niet te snel harten speelt. Dus…
neemt Marijke de uitkomst met ♦H aan
tafel en speelt in de tweede slag direct
kleine harten van tafel naar ♥V (!!)
genomen door Noord met de heer. Noord
heeft het afsignaal in ruiten gezien bij
partner, durft nog steeds niet aan de
Majeurs te komen en switcht dan maar
klaveren. Marijke neemt terug aan tafel en
gaat nu af op de schoppens. Zuid neemt
direct met �A en aangezien hij  zijn mooie
hartens toch nog wil maken, speelt Zuid
harten na. Hij denkt ongetwijfeld zoiets
als: “De leider heeft zeker nog ♥Bx of
♥Bxx. Misschien kan ik hem misleiden
door ♥T na te spelen…” Marijke neemt
het hartennaspel met ♥B en als de boer
mag houden zijn de negen slagen binnen…
In de gesloten zaal is Tof natuurlijk met
harten gestart, zodat ze vlot de eerste
zeven slagen maken voor drie down!

Als ik in gift 13 een 3ZT contract mag
maken £de enige gift die ik gespeeld heb
in de eerste helft£ die door Roger en Tof
down worden gespeeld, staan we er goed

op… In de laatste gift van de eerste ronde
redden Noord-Zuid echter,  niet-kwetsbaar
tegen kwetsbaar, tot 5�. Dit contract,
natuurlijk opnieuw gedubbeld,  gaat
slechts ééntje down. We hebben goede
beslissing genomen om geen 6♥ te bieden,
wat  down gaat, maar moeten toch 11
IMP's inleveren op deze gift…

Na de eerste helft staan we toch 29-43
voor. Is niet slecht, maar kan beter… Ik
hoop alleen dat ik wat meer punten krijg in
de tweede helft want veel heb ik nog niet
gehad... en dat het wat warmer wordt!
Misschien helpt een pintje wel.

De eerste gift van de tweede helft, gift 25
voor ons, gaat licht verschillend in de twee
zalen.

��� ♠ B94
♥ H83
♦ H762
♣ HV93

♠ AHV62
♥ 5
♦ 5
♣ B86542

N
W      O

Z

♠ 853
♥ AV92
♦ AVT984
♣ -

♠ T7
♥ BT764
♦ B3
♣ AT7

In de gesloten zaal gaat de bieding als
volgt:

:HVW 1RRUG

'ULHV

2RVW =XLG

0DULMNH

1�
pas

1♣
pas
pas (!)

1♦
2♦
pas

1♥
dbl.

Marijke dubbelt competitief: ze wil 2♦
niet laten spelen en laat me kiezen tussen
klaveren en harten. Ze heeft immers een
driekaart klaveren mee met mijn
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openingskleur en heeft een vijfkaart
harten. Ik denk echter dat deze dubbel voor
straf is, ondanks mijn eigen vierkaart troef
tegen, en pas. Zoals je kan zien, heeft de
leider geen probleem om dit contract te
maken. Na de schoppenstart bij Marijke,
speelt de leider harten naar ♥A en koopt
hij een hartje. Uiteindelijk geeft hij nog
twee harten en twee troeven af en maakt
zijn contract met een overslag voor 380.
Voor de sympathisanten, jullie mogen
gerust zijn, de bieding is ondertussen
geanalyseerd, de afspraken zijn bijgesteld
en zulke misverstanden zullen nooit (?)
meer voorvallen.

Gelukkig zijn er nog Tof en Roger. In de
open zaal gaat de bieding even anders.

:HVW

5RJHU

1RRUG 2RVW

7RI

=XLG

2�
3�

1♣
pas
pas

dbl.
3♦
4�

1♥
pas
a.p.

Met zijn vierkaart harten en driekaart
schoppen kiest Tof ervoor om te dubbelen,
in plaats van zijn ruitens aan te bieden. Na
het 2�-bod van Roger, wat minstens 8 HP
belooft en een vierkaart schoppen, biedt
Tof nu zijn ruitens. Roger herhaalt zijn
schoppen en Tof maakt de manche vol.

Noord komt met harten uit. Roger neemt
het aas en plant zijn contract in een soort
cross-ruff. Als de klaveren 4-3 zitten, kan
hij drie klaveren kopen aan tafel, drie
harten kopen in de hand en samen met
♥A, ♦A en �AH geeft dat tien slagen. Als
de derde klaveren wordt overgekocht, is er
nog steeds de ruitensnit om op terug te
vallen.  Wanneer tijdens het spel ♥H bij
Noord valt tijdens de derde hartenronde,
heeft hij de derde klaverenaftroever aan
tafel niet meer nodig. Hij kan troef afhalen
met �AHV en ♦A en ♥V incasseren voor
contract. Mooi gespeeld. Merk op dat het
niet goed is om ♥V te leggen en te hopen
op ♥H bij Noord. Als Zuid de heer heeft

en troef naspeelt kan je in de problemen
komen… Zo komen er toch nog 6 IMP’s
in de juiste kolom!

Dan… begint het pintje te werken, worden
mijn gebeden verhoord. Het wordt niet
echt warmer, dat niet, maar in de volgende
zes giften moet mijn gemiddelde
puntenaantal rond de twintig liggen. De
manches zijn echter snel geboden en niet
moeilijk te spelen, zodat er niet veel te
winnen valt. We missen in gift 28 wel een
6♦-contract maar ook in de gesloten zaal
wordt dit niet geboden.

Tegen gift 32 is Oost het beu! Hij heeft
deze keer 12 volle punten gekregen,
evenveel als de vorige zes giften samen en
is niet te houden. Als partner ook nog even
“bougeert”, zit hij als een bliksemschicht
in 4♥, een contract waar normale mensen
zoals Tof en Roger nog niet van dromen:
zij zitten dan ook rustig in 2♥. Als de gift
echter als gegoten zit, moeten we,
onverdiend, 10 IMP’s inleveren…

Van de laatste acht giften wordt ik niet
echt warm. Het “opwindenste” gebeurt in
giften 18 en 22. In gift 18 heb ik nog maar
eens 20 HP. Aangezien we 2ZT openen
met 21-22 HP open ik rustig 1♣. Oost
biedt 1♦ tussen en Marijke en West
passen. Ik dubbel om Marijke de
mogelijkheid te geven om te strafdubbelen
(door pas te leggen), maar Marijke biedt
1♥. Met 1ZT geef ik nu 18-20 HP aan,
waarop Marijke met 2 HP rustig past. 1ZT
+1 is het eindresultaat. Als blijkt dat de
“sjotters” van St. Truiden in 4♥ zitten, dat
logischerwijs down gaat, kunnen we weer
6 IMP's langs onze kant optekenen.

In gift 22 tenslotte heb ik volgende hand:

♠ 63
♥ H7532
♦ AVB
♣ H86
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West opent rechts van me met 1♣. Ik heb
13 HP en een vijfkaart harten. Mijn hartens
zijn wel niet echt mooi maar ik kan het
toch niet over mijn hart krijgen om te
passen en leg 1♥.  Oost legt 2♣ en partner
Zuid legt 3♥, wat een vierkaart harten
belooft en 0-7 HP, waarop West past. Ik
pas natuurlijk.

Na de uitkomst met ♣4 legt Marijke
volgende hand op tafel.

♠ T742
♥ AV84
♦ 762
♣ V2

Na de klaverenopening bij West wil ze,
zeer begrijpelijk, ♣V niet volledig tellen,
dus legt ze maar 3♥. Het is trouwens maar
de vraag wat ik moet bieden als Marijke
3♣ biedt, wat volgens ons systeem een
vierkaart harten en 8-9 HP belooft. Ook
dan zal ik met mijn 13 HP en mijn
verdeelde hand waarschijnlijk slechts 3♥
bieden…

Als we de volledige gift bekijken, zien we
dat 4♥ onverliesbaar is: je geeft enkele
twee schoppen en klaveraas af…

��� ♠ 93
♥ H7532
♦ AVB
♣ H86

♠ HV82
♥ B9
♦ HT5
♣ AT73

N
W      O

Z

♠ AB5
♥ T6
♦ 9843
♣ B954

♠ T764
♥ AV84
♦ 762
♣ V2

De… tegenstanders van St. Truiden
hebben deze manche natuurlijk wel
geboden, zodat we in deze gift onze 6
IMP's terug kunnen afgeven…

Uiteindelijk moeten we op de platte
tweede helft enkele IMP's terug inleveren,
zodat we blijven steken op een 14-16
overwinning. Volgende keer een paar
foutjes minder maken en we komen er
wel… Als het al maar wat warmer zou
zijn…


