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COLOFON 
Redactie  Koeno Brouwer 
  Peter Bosman 
  Albert Reijnen 
 
Omslag  Hans Verboom jr. 
Druk  Simon Wiersema 

Van de Redactie 
 
 

 
Al snel na de special over Menton alweer een 
STAR Magazine, maar nu een ouderwets 
nummer met veel leuke artikelen. Opvallend is 
dat er geen figuren uit ons koningshuis of uit 
onze regering figureren in de bridgeverhalen. 
Wat treft u wel aan in dit nummer: Allereerst 
het (d)rama van Carta Mundi, en de avonturen 
van Vandescheurbuijcke en Vanderblaes-
kaecke in de paren van Oostende, “allez ik 
troef met de Aas dan kunne ze niet overkope”.  
 
STAR heeft zoals al vele malen door het 
bestuur gemeld eigenlijk een paar leden teveel. 
Test daarom je bridgekennis met de spellen 
van de vader van Jules van Ogtrop en stel vast 
of je lid van STAR mag blijven.  
 
Peter van de Linden verrast ons weer uit het 
verre Noorwegen met  de verrichtingen van de 
Janker.  
 
Nullen is de tweede bijdrage van Jules en met 
dat fenomeen zijn de redactieleden maar al te 
bekend.  
 
Hoe STAR na het eerste weekend 
Meesterklasse 2003/2004 met de rode lantaarn 
naar huis ging beschrijft Marcel Winkel  
 
Jules vervolgt zijn drieluik met zijn Rooms-
katholieke bijdrage, waarin het Vaticaan wordt  
geciteerd. Het tempo waarmee Jules schrijft is 
door de redactie niet bij te houden. Misschien 
wordt het tijd voor een nieuwe bundel?  
 
 
Nieuw in ons midden is Marcel Swidde. Al 
jaren een van Utrechts beste spelers. Naar 
aanleiding van een spel dat in de eerste divisie 
werd gespeeld (een spannende 7 harten) 
schreef hij een artikel met als titel “Lanzarotti 
is ziek”. 
 

 
Weer is Marcel aan de beurt nu met Koeno 
Brouwer, zij voeren de redactie over de 
biedquiz van STAR, waarin vooral de 
puntentelling ter discussie staat. Een biedquiz 
waarbij de ex-STAR leden en de externe 
experts (uitgezonderd good old Toine) 
bovenaan staan en onze lokale glorie in de 
telling wordt gediscrimineerd. Vooral Pieter 
Steinz natuurlijk die een hoax op grote afstand 
ruikt, maar daarvoor door de jury maar weinig 
waardering krijgt. 
 
Al met al weer vele uurtjes bridgeplezier. We 
verwelkomen nieuw bloed onder onze 
verhalenschrijvers.  
 
Tijdens onze enquete bleek dat de leden van 
STAR graag zien dat het uiterlijk van STAR-
Magazine flitsender wordt. Een begin is 
gemaakt met het nieuwe jasje. Dankzij 
sponsoring van de Travelcompany kunnen we 
ons deze uitspatting veroorloven. Kijk eens op 
www.travelcompany.nl  
 

 
Jeroen Kraan 

tel nr.: 030- 6961565 
e-mail:  JPBM.Kraan@wanadoo.nl 

  
 
Nog even door op de enquete-resultaten. Naar 
blijkt wordt STAR-Magazine hoger 
gewaardeerd door A en B leden dan door C en 
D leden. Wij willen natuurlijk een blad voor 
alle leden van STAR. Dat is dan ook de 
uitdaging voor de volgende redactie. Die staat 
al in de startblokken en zal zichzelf in het 
volgende nummer aan u voorstellen.  
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CARTA MUNDI  UTREGS ONDERONSJE 
(vanaf 2004 het STARTA MUNDI toernooi gedoopt) 

Marcel Winkel 
 

De 21e aflevering van het Carta Mundi 
bridgetoernooi is voor STAR enorm succesvol 
verlopen. Het viertallentoernooi werd 
gedomineerd door teams van Star. Een eerste, 
een tweede en een derde plaats voor de teams 
van STAR. Deze unieke prestatie wilde ik niet 
zomaar voorbij laten gaan. Daarom een 
gigaverslag van het viertallen en het paren. 
 
Er begonnen 42 teams aan de finale, waarvan 
er zich acht konden plaatsen voor de finale.  
Hagoort (Brouwer-Hagoort, Van de Linde- 
Uijterwaal) Willemsens (Brüggemann, 
Germann-Winkel en Sade (De Beer-Swinkels, 
Van Reenen-Wartena) behaalden allen een 
plaats bij de laatste acht. Hagoort en 
Willemsens speelden in de finale poule tegen 
elkaar en Hagoort verloor de onderlinge 
wedstrijd nog wel met 17-13 maar wist met 2 
VP’s voorsprong de poule te winnen. Team 
Sade haalde flink uit in haar poule en werd met 
afstand poulewinnaar. Eerst even een 
lucratieve fout van Kees Jan van Heusden: 
 
N/ NZ Kees Jan   
  ♠ AHB96   
  ♥ AH109   
  ♦ A73   
  ♣ 8   
    
♠ 1043 ♠ V2 
♥ 876 ♥ VB52 
♦ V4 ♦ 105 
♣ 76532   

N

O

Z

W

 ♣ AHB109 
  Anneloes   
  ♠ 875   
  ♥ 43   
  ♦ HB9862   
  ♣ V4   
 
 
W N O Z 
 1♥ ( !) pas 1SA 
pas 3SA dbl pas 
pas pas ( !)   
 
Kees Jan opende per ongeluk met 1♥ i.p.v. met 
zijn vijfkaart schoppen. Omdat hij tegen drie 
sans gedubbeld een hartenstart verwachtte, 
bleef hij gewoon zitten in dit gammele contract. 

Anneloes kreeg inderdaad een hartenstart van 
west. Zij sloeg eerst maar eens aas en heer van 
schoppen en zag tot haar genoegen de vrouw 
vallen. Met negen slagen in de tas, sloeg zij 
ook maar ruiten aas en heer en mocht vier 
gedubbelde overslagen noteren (+1550). Svend 
en ik speelden OW in 5 kla voor 1100 down 
(kon 1400), terwijl Henk en Remco rustig 4♠ 
verdedigden zodat wij +450 mochten schrijven.  
 
De finale voor het rama: Erik Swinkels (n) en 
Dirk de Beer (z) tegen Jos Uijterwaal (w) en 
Peter van de Linde (o).  
 
 
3. Z/OW Swinkels   
  ♠ HB9   
  ♥ 954   
  ♦ HVB962   
  ♣ V   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ AV ♠ 432 
♥ B106 ♥ HV32 
♦ 85 ♦ A74 
♣ H108654   

N

O

Z

W

 ♣ A72 
  De Beer   
  ♠ 108765   
  ♥ A87   
  ♦ 103   
  ♣ B93   
      
 
 
W N O Z 
- - - pas 
pas 1♦ dbl 1♠ 
3♣ dbl ( !) pas 3♠ 
pas 4♠ (!!) pas pas 
dbl pas pas pas 
 
Op spel 3 kiest Erik voor een 1♦ opening, 
terwijl een 3♦ opening wat meer druk zou 
zetten. Na een onbegrijpelijk doublet op 3♣ 
(een psyche volgens Erik) en daarna een 
verhoging naar 4♠ (een gokje volgens Erik), 
vond Jos het welletjes. De Beer ging 800 down 
(kon wel eentje minder down) en team Hagoort 
had 13 imps uit het niets (het gokje werd niets). 
Stand na 3 spellen: 13-3 voor Hagoort. 
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4.W/Allen Swinkels   
  ♠ H85   
  ♥ HVB92   
  ♦ AH86   
  ♣ 5   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ VB942 ♠ A103 
♥ A104 ♥ 873 
♦ 7 ♦ B52 
♣ HV42   

N

O

Z

W

 ♣ B986 
  De Beer   
  ♠ 76   
  ♥ 65   
  ♦ V10943   
  ♣ A1073   
 
In de gesloten kamer had Ronald Hagoort 4♥ 
gehaald omdat OW de ruitenintroever niet 
vonden en er met ♠A gestart werd en 
schoppen na. Ook met troefstart (gedoken) 
gaat 4♥ down, omdat de leider drie 
schoppenslagen verliest. Tot ieders verbazing 
paste Peter op het 2♥ volgbod van noord en 
speelde Erik rustig de deelscore. Stand na 4 
spellen: 23-3 voor Hagoort. 
 

 
Ronald Hagoort 4♥ gehaald 
 
6. O/OW Swinkels   
  ♠ H   
  ♥ H1063   
  ♦ H1052   
  ♣ H976   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ A642 ♠ VB8 
♥ 8752 ♥ AVB4 
♦ B86 ♦ V3 
♣ A4   

N

O

Z

W

 ♣ VB53 
  De Beer   
  ♠ 109753   
  ♥ 9   
  ♦ A974   
  ♣ 1082   

Ondanks dat de oosthand eigenlijk geen 15-17 
waard is, opende Peter 1SA en op de andere 
tafel Alex eveneens met een SA van 14-16. 
Oost werd op beide tafels leider in een erg 
optimistische 4♥. Als de start van schoppen 
tien een plaatje erboven ontkent, is opstappen 
met het aas automatisch. Peter deed dit, maar 
in de gesloten kamer dook Alex de schoppen 
tien. Alex ging drie down, maar Peter had een 
maakkans toen schoppenheer naar beneden 
viel. Hij sneed op harten heer en toen deze 
goed bleek te zitten (De Beer had de heer zeker 
genomen met een singleton schoppen bij de 
maat), was alleen een 3-2 zitsel in harten 
voldoende voor tien slagen. Peter liet echter in 
slag drie klaverenvrouw doorlopen. Toen 
noord deze slag kon winnen, kreeg hij zijn 
introever voor 1 down. Had ie nog mazzel dat 
de troeven niet 3-2 zaten. Vijf imps voor 
Hagoort: 30-2. 
 
Op spel tien keerde de wedstrijd: 
 
O/Allen Swinkels   
  ♠ 94   
  ♥ B10763   
  ♦ V873   
  ♣ 107   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ 765 ♠ AHB102 
♥ A9 ♥ H854 
♦ AHB54 ♦ 2 
♣ AB9   

N

O

Z

W

 ♣ H82 
  De Beer   
  ♠ V83   
  ♥ V2   
  ♦ 1096   
  ♣ V6543   
 
Aan beide tafels werd het kansrijke 6♠ bereikt. 
Ook de uitkomst was hetzelfde: ♣3. 
Toen in de gesloten kamer ♣B hield, sloeg 
Alex ♠A en ♠H en claimde 12 slagen, naar 
horen zeggen binnen een seconde of zes. Ook 
Peter legde ♣B in de eerste slag en ging eens 
rustig over dit spel nadenken. Hij nam de snit 
om schoppenvrouw voor Dirk die klaver 
vervolgde. Het spel kan nu nog eenvoudig 
worden gemaakt door het hoog troeven van de 
vijfde ruiten, maar Peter koos voor het 
introeven van een harten in dummy. Dirk de 
Beer troefde dankbaar voor en team Sade had 
17 imps in de tas. Als ♣B in slag 1 houdt, lijkt 
schoppenaas en heer slaan geen gek plan voor 
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12 slagen (troeven 3-2 met nog diverse 
restkansen). Stand: 31-19 voor Hagoort. 
 
11: Z/Niemand Swinkels   
  ♠ 93   
  ♥ H97   
  ♦ 7654   
  ♣ 6542   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ H6 ♠ A4 
♥ AV862 ♥ 1054 
♦ AHV103 ♦ B982 
♣ 7   

N

O

Z

W

 ♣ H1093 
  De Beer   
  ♠ VB108752   
  ♥ B3   
  ♦ -   
  ♣ AVB8   
 
Na 4♠ bij zuid en een doublet bij west, vond 
iedereen het best. Dirk kwam er met 1 down 
vanaf. Gesloten volgde Sjoerd met 4SA op de 
4♠ opening en zag even later Alex 11 slagen 
halen in 5♦. Zeven impen voor team Sade en 
we hadden weer een wedstrijd: 31-26 voor 
Hagoort. 
 
Spel 14 is eigenlijk een puzzel. Je bent west en 
hebt jezelf naar 3♥ geboden. Niemand heeft 
gedoubleerd, maar hoe haal je dit contract? 
 
O/Niemand Swinkels   
  ♠ H10   
  ♥ A7642   
  ♦ HV1092   
  ♣ 2   
Uijterwaal   Van de Linde 
♠ 3 ♠ AVB642 
♥ H109853 ♥ V 
♦ 7 ♦ B86 
♣ AV843   

N

O

Z

W

 ♣ H95 
  De Beer   
  ♠ 9875   
  ♥ B   
  ♦ A543   
  ♣ B1076   
 
NZ hadden beiden lengte c.q. kracht in ruiten 
beloofd. Ondanks zijn troeflengte verkoos Erik 
zijn singleton ♣ te starten, eigenaardig genoeg. 
Jos deblokkeerde alvast de negen in dummy en 
nam in de hand met het aas. Een harten naar de 
vrouw hield en toen daar de boer onder viel, 

moest het onaangename troefzitsel bij de leider 
duidelijk zijn. Door nu klaveren te spelen, 
behoud je de controle over het spel, maar Jos 
speelde ruiten. Uiteindelijk ging het contract 1 
down, maar Alex en Sjoerd haalden in de 
gesloten kamer wel drie harten na ♦H uit en 
♣2 na. Stand: 31-31. 
 

 
Sjoerd Wartena “wel drie harten” 
 
16 W/OW Hagoort   
  ♠ H8   
  ♥ 4   
  ♦ AHV9864   
  ♣ H106   
Wartena   Van Reenen 
♠ VB95 ♠ A76 
♥ HVB ♥ 10762 
♦ B107 ♦ 532 
♣ 952   

N

O

Z

W

 ♣ A83 
  Brouwer   
  ♠ 10432   
  ♥ A9853   
  ♦ -   
  ♣ VB74   
    
 
Sjoerd Ronald Alex Koeno 
W N O Z 
pas 1♦ pas 1♥ 
pas 3♣ ( ?) pas 5♣ 
pas 5♦ pas 5♥ 
pas 6♦ dbl allen pas 
 
Een zeer merkwaardig 3♣  bod - 3SA zou het 
normale bod zijn - van Ronald, waarna Koeno 
na 5♦ begrijpelijk zijn hartencue aangeeft.  
Gedoubleerd 1 down hoeft geen ramp te zijn 
als Peter aan de open tafel de hartenstart vindt 
tegen 3SA. Dat doet hij niet en Sade neemt de 
leiding: 42-31. 
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Op spel 19 bieden Alex en Sjoerd een scherpe 
4♠ op snit. De snit zit goed en tien slagen zijn 
voor het oprapen. Jos en Peter blijven in de 
deelscore. Sade leidt met 52-33. 
 
20.W/Allen Hagoort   
  ♠ 10   
  ♥ AB9876   
  ♦ 2   
  ♣ H9862   
Wartena   Van Reenen 
♠ HV842 ♠ 653 
♥ H ♥ 1054 
♦ H10854 ♦ B63 
♣ AV   

N

O

Z

W

 ♣ B743 
  Brouwer   
  ♠ AB97   
  ♥ V32   
  ♦ AV97   
  ♣ 105   
 
Wartena Hagoort v Reenen Brouwer 
W N O Z 
1♠ 2♥ pas 4♥ 
dbl ( ?!) pas pas pas 
 
Een debiel heropeningsdoublet volgens Sjoerd 
zelf leverde een achterlijke score op: +990. 
Daar konden Erik en Dirk met een 
ongedoubleerde overslag in 4♥ niet tegen op: 8 
imps voor Hagoort: 52-41 voor Sade. 
 
21. N/NZ Hagoort   
  ♠ HB109842   
  ♥ V65   
  ♦ A97   
  ♣ -   
Wartena   Van Reenen 
♠ 753 ♠ - 
♥ AHB74 ♥ 932 
♦ HV108 ♦ B542 
♣ 5   

N

O

Z

W

 ♣ AVB1076 
  Brouwer   
  ♠ AV6   
  ♥ 108   
  ♦ 63   
  ♣ H98432   
 
Wartena Hagoort v Reenen Brouwer 
W N O Z 
- 1♠ 2♣ 3♣ 
3♥ 4♠ 4SA pas 
5♦ pas pas pas 

Hoe ongelukkig kun je als noord worden als je 
niet in ♠ mag spelen? Na een matige 
verdediging (ruitenaas en harten na) kwam 5♦ 
zelfs binnen. Erik Swinkels opende gesloten 
met het praktische 4♠. Iedereen bewusteloos 
en 10 slagen. 14 imps voor Sade en de boards 
begonnen op te raken: 66-41. 
 
Dan volgt de nekslag: 
 
22. O/OW Hagoort   
  ♠ 4   
  ♥ A8742   
  ♦ H982   
  ♣ 963   
Wartena   Van Reenen 
♠ HB1073 ♠ A92 
♥ HV6 ♥ 5 
♦ A3 ♦ VB75 
♣ AB5   

N

O

Z

W

 ♣ HV1082 
  Brouwer   
  ♠ V865   
  ♥ B1093   
  ♦ 1064   
  ♣ 74   
 
Niet het mooiste slem om in te zitten, maar 
Alex en Sjoerd zaten erin.  
 

 
Alex van Reenen niet het mooiste slem 
 
Technisch kun je ♠ V beter over zuid snijden 
en dat deed Alex: +1430. Jos en Peter 
belandden ook in zes. Na de start van hartenaas 
(Erik dacht ruitenheer nog te maken) kwam Jos 
op het onzalige idee dat Erik eruit zag als een 
man met troefvrouw. Hij sneed daarom over 
noord en was snel 1 down: 17 imps voor Sade. 
Jeunen de Belgische ramacommentator: "Het 
niveau voor het rama is regelmatig bedroevend, 
hoe zijn deze mensen in de finale gekomen?” 
(antwoord van auteur: door al die Belgen te 
verslaan!)  Alleen Dirk de Beer had niet veel 
last van plankenkoorts, maar toch was het leuk 
dat er door STAR voor het rama werd gespeeld. 
Sade had verdiend gewonnen. 
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Vandenscheurbuijcke-
Vandenblaeskaecke 

(Svend Germann - Marcel Winkel) 
 
Het is bijna een traditie: Svend en ik doen aan 
het parentoernooi mee onder bovenstaande 
namen. Das makkelijk bij het vinden van je 
naam in de uitslag van 146 paren. 
 
Na iets te veel bier op de vrijdag, een op 2 
VP’s gemiste finale op zaterdagochtend, 
mochten wij zaterdagmiddag het parentoernooi 
starten. Ontzettend humoristische lui die 
Belgen, zolang ze maar niet Franstalig zijn 
(spijtig dat het vierendelen is afgeschaft). Ik 
kwam een keer met mijn doubleton ruiten uit 
in de kleur van partner. Toen Svend mij na 
twee rondjes een introever wilde geven, 
troefde de leider voor met het aas en 
mompelde: “dah hek is unne keer in een 
boekske gelezen, dan kunnen ze nie 
overkopen!” Kijk daarom gaan wij nou naar 
Oostende. 
 
O/NZ Vandenscheurbuijcke   
  ♠ 107632   
  ♥ 10   
  ♦ 106542   
  ♣ 106   
    
♠ V9 ♠ 85 
♥ AHB8 ♥ V9653 
♦ 7 ♦ AB93 
♣ AB9754   

N

O

Z

W

 ♣ 83 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ AHB4   
  ♥ 742   
  ♦ HV8   
  ♣ HV2   
 
 
W N O Z 
- - 2♥ dbl 
4♥ 4♠ ( !) pas pas 
5♥ pas pas dbl 
pas pas pas  
 
Vandenscheurbuijcke sprak eigenlijk voor zijn 
beurt, want nu dacht ik dat hij wat had voor 
zijn vrijwillige kwetsbare bod. Ik vermoedde 
dat de leider in een volledige kruistroef (ook 
wel bekend als crossruf) de schade wilde 

beperken. Ik startte daarom met troef. Het 
bleek weinig uit te maken. Eén down. 
 

Kan het nog gekker? 
 
Er zijn mensen die een vreemdsoortig 
biedsysteem spelen. De Belgen die wij op 
onderstaand spel tegen kwamen maakten het 
wel erg bont: 
 
w/- Vandenscheurbuijcke   
  ♠ A53   
  ♥ A72   
  ♦ AB4   
  ♣ B1098   
Pierre   Jean Claude 
♠ HV10874 ♠ B962 
♥ HV10 ♥ 865 
♦ 52 ♦ V1096 
♣ A4   

N

O

Z

W

 ♣ H6 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ -   
  ♥ B943   
  ♦ H873   
  ♣ V7532   
 
W N O Z 
1♥* 1SA** 2♥*** pas 
2♠ pas pas 2SA**** 
3♠ pas pas 4♣ ***** 
pas pas 4♠ dbl! 
pas pas pas  
 
*= een opening in een onbekende hoge kleur 
** = uitgelegd als: een SA-opening met een 
stopper in de onbekende hoge kleur 
*** =  herstelbiedbaar naar schoppen (in 
Nederland bekend als converteerbaar) 
**** = de lage kleuren 
***** = omdat maat 3♠ niet kan dubbelen 
 
Paren is bieden tot je oren van je kop vallen. 
Vier klaveren was al down maar daar kwamen 
ze gelukkig pas na het spel achter. Een 
gedoubleerd down was ruim 90 % voor 
denollanders. 
 
Omdat ik met een ‘dichte achtkaart’ (ik had 
AHBxxxxx en er zat V10xx in mijn nek) 
gedoubleerd twee down ging, wilde ik de 
verloren punten direct terug. Omdat je maar 
twee spellen per tafel speelt, zou het dus op dit 
tweede spel moeten gebeuren: 
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Z/Allen Vandenscheurbuijcke   
  ♠ 853   
  ♥ V53   
  ♦ AV10762   
  ♣ 3   
    
♠ VB109 ♠ 7642 
♥ HB108 ♥ A762 
♦ H9 ♦ B8 
♣ H92   

N

O

Z

W

 ♣ 1065 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ AH   
  ♥ 94   
  ♦ 543   
  ♣ AVB874   
 
Ik opende als zuid een ‘off beat’ 1SA en mocht 
even later 3SA spelen. Met 22 punten samen 
moest dat een aardige score opleveren, dus nu 
nog even maken. West legde schoppenvrouw 
op tafel, door mij genomen met de heer. Een 
ruiten naar de vrouw hield de slag. Omdat het 
niet duidelijk was dat de ruitens vielen en ik 
oost niet de harten wilde laten aansignaleren, 
nam ik nu eerst maar eens de klaverensnit. 
West nam en ging in de denktank. Ik had zeker 
ruitenboer er niet bij anders zou ik de ruitens 
anders gespeeld hebben. Om aan mijn punten 
te komen moest ik dus wel bijna zeker 
hartenaas hebben. West speelde braaf 
schoppen terug en ik nam dankbaar mijn 
twaalf slagen mee. Zo werd de tafel toch weer 
ruim 60%.  
 

 
Vandenscheurbuijcke-Vandenblaeskaecke 

 

Reclame voor T-Walsh 
 
Transfers spelen op partners 1♣ opening is bij 
de meeste spelers nu wel bekend onder de 
naam T-walsh. Mits je het vervolg goed hebt 
afgesproken, kan je al vanaf heel weinig 
punten transfereren. 
 
 
Z/OW Vandenscheurbuijcke   
  ♠ 98642   
  ♥ A984   
  ♦ 943   
  ♣ 8   
    
♠ AH103 ♠ VB7 
♥ 762 ♥ V10 
♦ V7 ♦ A1086 
♣ B1064   

N

O

Z

W

 ♣ 9532 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ 5   
  ♥ HB53   
  ♦ HB52   
  ♣ AHV7   
 
Na mijn 1?  opening in zuid, transfereerde 
Svend naar 1♥ en paste daar vervolgens op. 
West trapte af met ♠Aas en switchte naar ♦V. 
Oost dacht dat het nemen van deze slag wat 
zou kosten dus deed hij dat maar niet. Nu 
kostte het pas wat. Ik nam ruitenheer en gooide 
de overige ruitens op de klaveren weg. Ik 
troefde een klaveren en drie ruitens op tafel en 
drie schoppens in mijn hand. Iedereen liep 
alles vrolijk bij. Jammer van die eerste slag dus 
eigenlijk. 
 
N/- Vandenscheurbuijcke   
  ♠ AH65   
  ♥ 109653   
  ♦ -   
  ♣ B1054   
Dennis    Remco 
♠ 104 ♠ VB872 
♥ AB8 ♥ V 
♦ AB985 ♦ H76432 
♣ A72   

N

O

Z

W

 ♣ V 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ 93   
  ♥ H742   
  ♦ V10   
  ♣ H9863   
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W N O Z 
- 2♣* pas 3♥** 
pas 4♥*** Allen pas  
 
*= zwak met majors, of allerlei sterks 
**= hartenfit, hoger durf ik niet 
***= ik wel 
 
Na de start van klaverenaas zou er geen 
verhaal zijn. Gelukkig kon Dennis die start niet 
verzinnen. 
 

 
Dennis Kruis: kon start niet verzinnen 
 
Schoppentien werd voor het aas en een kleine 
troef voor vrouw, heer en aas. Schoppen na 
voor dummy en ik speelde nogmaals troef. 
Dennis nam om troef terug te spelen. Nu 
klaverenboer uit dummy en Dennis was 
opnieuw aan slag. Dat was het einde voor de 
verdediging. Wat er zo bijzonder aan dit spel 
is? Dat we met zestien punten in de manche 
zitten, bijvoorbeeld. Dat we ruitenvrouw nog 
over hebben. Dat OW ook een manche kunnen 
maken die echt met geen 100 paarden down 
kan. 
 
Een moeilijke hand: Je zit zuid en hebt  
♠H8 ♥AB ♦B8 ♣AB86532  
 
W N O Z 
- - 1♠ 2?  
2♠ 3?  * 3♠** 3SA 
pas pas 4♠ ??? 
    
 

* = een paar ?  mee, 4-8 punten 
** = barrage 

 
Om nu uit nijd 4♠ te doubleren, kan niet goed 
zijn. Je hebt misschien niet eens een 
klaverenslag, dus blijven er twee slagen over. 

Denk je nu echt dat partner er ook twee voor je 
meebrengt? Ik niet in elk geval. Ik probeerde 
daarom nog 4SA. Als dat 1 of 2 down gaat 
winnen we nog steeds van 3♠ en 4♠, zo dacht 
ik. Toen er achter me gedoubleerd werd, liep ik 
toch maar weg naar 5? . Tot mijn verbazing 
vonden de tegenstanders dat wel een goed 
contract, want iedereen paste erop! 
 

Super Restricted Choice 
 
Iedereen kent de situatie; de tegenpartij speelt 
in de eerste ronde de boer of vrouw bij en 
restricted choice wordt van stal gehaald: het is 
2 x zo kansrijk om de nog missende plaat aan 
de overkant te zoeken van de speler die de 
eerste ronde een plaat liet vallen. Maar wat al 
een speler de eerste keer de tien laat vallen en 
de tweede keer de vrouw? Hoe groot acht je de 
kans dat hij nu de boer nog over heeft?  
 
W/OW Vandenscheurbuijcke   
  ♠ 64   
  ♥ 653   
  ♦ A8732   
  ♣ A97   
Hans   Maaike 

♠ V10983 ♠ B75 
♥ 109 ♥ A74 
♦ V10 ♦ HB65 
♣ B1062   

N

O

Z

W

 ♣ V43 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ AH2   
  ♥ HVB82   
  ♦ 94   
  ♣ H85   
 
Na een vierde hands 1♥ opening en 2♥ bij de 
maat, vond ik de zuidhand een manchepoging 
waard. Met twee azen nam Svend die 
natuurlijk aan. Ik kreeg een start van ?10. Ik 
nam schoppenheer en wilde de entree naar 
tafel niet verspillen om troef naar mijn hand te 
spelen. Ik nam een 4-1 zitsel met de aas sec 
voor lief en legde troef heer op tafel. Maaike 
nam en vervolgde ♠. Ik nam het aas en troefde 
de derde ♠ op tafel. Nu speelde ik een kleine 
ruiten van tafel en het is wel te begrijpen dat 
Maaike deze met de heer nam. Ze vervolgde 
nu klaver, maar dat was te laat; ik nam in mijn 
hand, haalde de troef en speelde ruiten naar het 
aas en ruitenacht na. Maaike speelde vlot een 
kleintje bij en omdat ik het principe van de 
‘super restricted choice’ wel aardig vind 
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klinken in een spelverslag, gooide ik een 
klaver af. Toen west niet kon nemen, had ik elf 
slagen en een score van 95,13%. Ik zal Cees 
Sint vragen hoe dat nu zit met die super 
restricted….. 
 
 Vandenscheurbuijcke   
  ♠ 62   
  ♥ 6532   
  ♦ V742   
  ♣ H107   
    
♠ 975 ♠ AVB1043 
♥ H98 ♥ V1074 
♦ A9653 ♦ H10 
♣ V9   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
  Vandenblaeskaecke   
  ♠ H8   
  ♥ AB   
  ♦ B8   
  ♣ AB86532   
 
Na een schoppenstart ging ik niet gedoubleerd 
1 down in 5?  (de hartenswitch kwam te laat) 
en dat leverde maar liefst 86,80% op. Jammer 
dat we op deze 68 spellen zo nu en dan ook 
wat slechte scores haalden, deels natuurlijk aan 
onszelf te wijten. Ik heb uitgerekend dat we 
nog geen twee topjes tekort kwamen voor de 
eerste plaats (55,45% in de eerste zitting en 
60,00% in de tweede). Remco en Henk 
kwamen slechts ¾ top tekort en werden heel 
mooi tweede. Chris ten Kate en Bas Oosthoek 
kwamen geen een top tekort. Zij werden eerste.  
 

 
Oostende 
 
 
 
 
 

Carta Mundi is echt een geweldig toernooi 
waar wij volgend jaar zeker weer naar toe 
zullen gaan. Ik houd u op de hoogte als de 
inschrijving begint. Wat zou het leuk zijn als 
we volgend jaar met nog meer STAR-leden 
deze Belgische badplaats onveilig kunnen 
maken. 
 
© Star Magazine 2003 
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Het bridgen van mijn vader 
Jules van Ogtrop 

 
Als middelbare scholier in de dertiger jaren 
vond ik mezelf al een hele piet aand de 
bridgetafel. Helaas werddat allen maar 
onderkend door onze kinderjuffrouw, die mij 
zo nu en dan uit bed haalde om als vierde te 
fungeren, als ze een bridgend echtpaar op 
bezoek had. Van jeugdbridge had toen nog 
niemand gehoord en mijn vader, die elke dag 
na de beurs een kaartje legde op de societeit, 
zag mij echt niet zitten. Ik nam wraak door 
hem van tijd tot tijd bridgeproblemen voor te 
leggen, die ik ergens had opgepikt. Dat 
irriteerde hem mateloos, want er was er niet 
een die hij goed kon oplossen. Bij het 
opruimen van mij oude papieren vond ik een 
keurig getypt vergeeld velletje uit 1934 met 
mijn bridgepuzzles, waarmee ik hem 
toendertijd tot razernij bracht. Zijn foutieve 
antwoorden had ik er – kennelijk vol 
leedvermaak - bijgekrabbeld. 
 
Probleem 1 
 

♠ 76 
♥ 85 
♦ AHB7532 
♣ 84 

  

N

O

Z

W

 
♠ AHV 
♥ AV43 
♦ 64 
♣ AH106 

 
Het biedverloop was kort Noord opende met 3 
ruiten en Zuid (vader) maakte het af op 6SA 
waarop iedereen past. West komt uit met 
schoppen Boer. Zuid neemt die slag en speelt 
ruiten 6 waarop bij west de 10 verschijnt. 
Welke kaar moet vader in de blinde leggen? 
 
Oplossing 
Dit vond vader geen probleem. Natuurlijk leg 
je de Boer, want de Aas of de Heer is veel te 
riskant. De verdeling van de ruiten is West: 
V1098 en Oost geen. 

Het contract wordt alleen gemaakt als je op 
tafel een kleine ruiten legt. Later kun je dan de 
ruitenvrouw eruit snijden. 
 
Probleem 2 
 

♠ 972 
♥ B4 
♦ AV864 
♣ B94 

  

N

O

Z

W

 
♠ A64 
♥ H96 
♦ H93 
♣ H853 

 
Zuid speelt 1 SA, start schoppen 3, Oost neemt 
de Heer, die vader laat houden. De 
nagespeelde schoppen B neemt vader met het 
A. Hoe moet vader de ruiten aanpakken? 
 
Oplossing 
Vader had hier eerst ruiten H gespeeld. Bij 
oost verscheen de 10. Vervolgens trok hij 
ruiten 9 die hij liet doorlopen, want zo 
redeneerde hij, oost had met B10 sec zeker 
eerst de B gelegd. De ruitens zaten als volgt 
verdeeld: 
West B752 en Oost de 10. 
 

 
Jules van Ogtrop geeft uitleg 
 
De methode van mijn vader had wel resultaat 
opgeleverd, maar is niet de goede. Hij had 
eerst ruiten 9 uit de hand moeten spelen naar 
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de Aas, en dan een kleintje naar de Heer. De 
snit op ruiten Boer kan dan zonder risico 
worden genomen. Let op het belang van ruiten 
9, anders blokkeert de ruitenkleur. Het reeds in 
de tweede slag nemen van schoppen Aas is 
goed. Na het afwikkelen van de ruiten wordt 
west ingegooid met schoppen. Deze moet dan 
de 7 slag in harten of klaveren brengen. 
 
Probleem 3 

♠ A 
♥ 752 
♦ HV9642 
♣ H76 

  

N

O

Z

W

 
♠ H53 
♥ H63 
♦ A8 
♣ A10942 

 
W N O Z 
- 1♦ pas 2♣ 
2♠ 3♦ pas 3SA 
a.p.    
 
West komt uit met schoppen Vrouw voor de 
Aas. Hoe moet vader verder gaan? 
 
Oplossing 
 
Gezien het biedverloop beschikt west zeker 
over harten Aas en mag oost dus niet aan slag 
komen om door de harten heen te spelen. Van 
tafel had vader een kleine klaveren gespeeld 
om in de hand klv 9 te leggen als oost niet 
bekend had. De verdeling van Oost West was: 
 
♠ VB10942 ♠ 876 
♥ A1094 ♥ VB8 
♦ 10 ♦ B753 
♣ 85   

N

O

Z

W

 ♣ VB3 
 
Oost speelde klv Boer bij en nu kan vader het 
contract niet meer maken, want oost komt 
zeker aan slag. De goede speelwijze is om een 
kleine ruiten te spelen en in de hand de 8 te 
leggen. Had oost met B10xx van ruiten de 10 
ingelegd, dan had de leider altijd nog kansen in 
de klaveren gehad.  
 
 

Probleem 4 
 
  ♠ A4 
  ♥ 9752 
  ♦ 64 
  ♣ 108753 
♠ H 
♥ HVB10 
♦ V98532 
♣ H6   

N

O

Z

W

 
 
W N O Z 
- - pas 2SA 
pas 3SA a.p.  
 
Vader komt uit met harten Heer. Oost speelt de 
3 en zuid de 4. Zuid neemt de harten Vrouw 
van vader met de Aas (bij oost de 6. Zuid 
speelt klaveren Aas en Boer voor de klv Heer 
van vader. Hoe moet vader tegenspelen? 
 
Oplossing 
 
Vader trok harten B en 10 en dan zag hij wel 
verder. De verdeling bij Oost en Zuid was: 
 
  ♠ B98752 
  ♥ 863 
  ♦ 10 
    

N

O

Z

W

 ♣ 942 
  ♠ V1063   
  ♥ A4   
  ♦ AHB7   
  ♣ AVB   
 
Op de harten Boer van west gooide zuid zijn 
blokkerende klv Vrouw. De klaveren op tafel 
waren toen hoog. Na het incasseren van de 
harten moet vader de negende slag brengen. 
Dit alles wordt vermeden als vader eerst 
schoppen Heer had gespeeld. Zuid kan zijn 
contract dan niet meer maken. 
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Probleem 5 
 
♠ V85   
♥ A109   
♦ AV10   
♣ 8654   

♠ AHB3 
♥ 75 
♦ B986 

  

N

O

Z

W

 ♣ HV10 
 
W N O Z 
- - - 1♥ 
pas 2SA pas 3♦ 
pas 4♥ a.p.  
 
West komt uit met schoppen 10. Vader pakt 
drie schoppenslagen, waarop iedereen bekent. 
Hoe moet vader vervolgen? 
 
Oplossing 
 
Vader speelde klv Heer na. Na dit biedverloop 
is de hand van Zuid een open boek. 
 
♠ 642 
♥ HVB84 
♦ H542 
♣ A 
 
Zuid aan slag met klv Aas steekt over naar 
ruiten Aas en troeft een klv hoog, een ruiten 
naar de Vrouw en weer een klv hoog getroefd. 
Kleine troef naar de 9 en de laatste klv wordt 
hoog getroefd. De troeven worden getrokken 
en ruiten Heer is de 10e slag. Zuid maakt zijn 
contract dankzij een ‘dummy reversal’. Deze 
was vermeden als Oost in slag vier troef 
naspeelt. Dan is er een entree te weinig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zou me niets verwonderen als mijn geachte 
lezers het er stukken beter afbrengen dan mijn 
vader. Als maatstaf neem ik de volgende tabel 
met het aantal goede oplossingen: 
 
0 Zeg uw lidmaatschap maar op 
1 Afdeling D 
2 Afdeling C 
3 Afdeling B 
4 Afdeling A 
5 U hebt stiekem gekeken 
 
© Star Magazine 2003 
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Deconfiture van een Janker 
2 Suïcidale slemmetjes 

Peter van der Linden 
 
Vervolg van een verslag over een Janker die 
als gevolg van mazzel in een identiteitscrisis 
verzeild raakt. 
 
Mevrouw west treurde nog duidelijk over het 
slem-gemaakt-met-twee-azen-weg debacle, 
toen het volgende slem zich aandiende. 
West gever en OW kwetsbaar kreeg ik als 
zuid: ♠H5  ♥AVB  ♦H8  ♣HB8753 
West paste, Alf opende 1♣, wat vermoedelijk 
minstens een vierkaart beloofde, en oost paste. 
Ik bedwong de aandrang 3SA te 
bieden - hoewel ik ervan overtuigd was dat 
mijn meeste collega-zuids dat zouden bieden – 
en improviseerde 1♦. Na 1♥ bij Alf zat ik 
weer vast. Kende hij de vierde kleur? Ik nam 
aan van wel en riskeerde 1♠, bang dat hij 2♠ 
als natuurlijk zou opvatten. Opgelucht zag ik 
hem alerteren en vervolgens naar 3♣ springen. 
Een 6-6 fit! Mazzel dat de tegenpartij 
kwetsbaar tegen niet was, anders waren ze er 
met hun dubbele schoppen-ruitenfit wel 
ingekomen. Wat nu? Eens zien, de 
klaverenkleur was zeker dicht en aangenomen 
dat hij ♥H in zijn vierkaart had, waren er 
slagen zat voor slem. Even azen vragen en... O 
nee, als-ie er maar één had, zouden we al te 
hoog zitten, want een nooddeurconventie naar 
5SA kende hij zeker niet. Kon hij eigenlijk wel 
slechts één aas hebben? Nee, natuurlijk niet, 
waar zaten anders zijn punten? Dus gewoon 
6♣? O nee, hij had een 6-4 en kon dus ♠A sec 
en twee kle ine ruitens hebben of andersom. 
Tenzij hij ♠A én ♦A had (en dan ♥H dus 
niet), moest ik mijn heer dus beschermen van 
de kleur waarin het aas ontbrak. 6SA dus. Ik 
verwachtte zes klaveren- en vier hartenslagen 
en aas-heer in schoppen of ruiten te maken. 
 
W N 

Alf 
O Z 

De Janker 
pas 1♣ pas 1♦ 
pas 1♥ pas 1♠ 
pas 3♣ pas 6SA 
a.p.    
 
West startte met ♦V en... bingo! 
 

W/OW Alf   
  ♠ V   
  ♥ H1084   
  ♦ A10   
  ♣ AV10962   
    
♠ 108763 ♠ AB942 
♥ 93 ♥ 7652 
♦ VB952 ♦ 7643 
♣ 4   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  Janker   
  ♠ H5   
  ♥ AVB   
  ♦ H8   
  ♣ HB8753   

  
‘Mooi bod’, luidde Alfs inmiddels vaste 
commentaar. 
‘Je had toch geen twee azen hé?’ vroeg 
mevrouw west ongerust aan haar partner. ‘Hij 
heeft alweer geen azen gevraagd’, voegde ze er 
zuinig aan toe.  
Ja, slem bieden zonder azen vragen is not done 
hier in het dorp.  
Enkele NZ-paren hadden - inderdaad na keurig 
Old Black  te hebben toegepast - 6♣ geboden, 
dat dankzij noords secce ♠V ook veilig was. 
Maar de meesten zaten gewoon in 3SA. 
 
Na dit goed geboden slem keerde ik aan de 
volgende tafel terug naar mijn thema: mazzel. 
Oost gever en NZ kwetsbaar kreeg ik als Zuid: 
♠A2  ♥A953  ♦AVB1093  ♣6 
 
W N 

Alf 
O Z 

De Janker 
- - pas 1♣ 
2♥1 3♣ 3♥ ?? 

1 zwak 
 
Tja, 3SA lag voor de hand, maar OW hadden 
getelefoneerd dat Alf hoogstens een singleton 
harten had, dus met een paar ruitentjes en wat 
topkaarten in klaveren bij hem moest 6♦ een 
goede kans hebben. Zelfs 7♦ was niet 
onmogelijk. Tenslotte is 3♣, mancheforcing, 
niet niks. Ik bood dus 4♦ - daar zou hij toch 
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niet op passen na zijn eigen mancheforcing? – 
en verwachtte bij hem 4♥, 5♣ of 5♦ te horen. 
Na 4♥ zou ik op weg gaan naar 7♦, na 5♣ zou 
ik volstaan met 5♦ en na 5♦ wilde ik 6♦ 
bieden. Dat laatste gebeurde. 
 
O/NZ Alf   
  ♠ 94   
  ♥ 72   
  ♦ H864   
  ♣ AH853   
    
♠ H875 ♠ VB1063 
♥ VB1064 ♥ H8 
♦ 2 ♦ 75 
♣ 742   

N

O

Z

W

 ♣ VB109 
  Janker   
  ♠ A2   
  ♥ A953   
  ♦ AVB1093   
  ♣ 6   
 
Geen singleton harten, maar ook geen 
problemen: op ♣H kon mijn schoppenverliezer 
weg en ik gaf alleen een harten af, waarna ik er 
twee in dummy kon troeven. 
‘Je dacht zeker dat Alf een singleton harten 
had, hè?’ knarsetandde west. 
‘Dat hadden jullie me zelf verteld’, bevestigde 
ik met een vreemd gevoel van herkenning. Wat 
west overkwam, was immers een typische 
jankerervaring, ik had het zelf talloze keren 
meegemaakt. 
‘Mooi bod’, vond Alf. ‘Was 3♣ goed of had ik 
gewoon 3♦ moeten bieden?’ 
‘Mooi bod, hoor, 3♣’, antwoordde ik in stijl en 
bedacht dat we dankzij deze overbieding van 
Alf en het tussenbieden van OW in dit koude 
slem waren gekomen. Aan de andere tafels 
volgde west over 1♦ inderdaad gewoon met 
1♥, bood noord 3♦, paste oost en besloot zuid 
met 3SA. 
 
Het laatste spel aan deze tafel was de nekslag 
voor de arme OW. Noord gever en NZ 
kwetsbaar. 
Ik kreeg als zuid: ♠A853  ♥AH104  ♦HV74  
♣V 
Alf opende 1♣ en oost volgde 2♥, zwak. 
Ondanks de ervaring van het vorige spel, 
waarbij west op een vijfkaart zo’n 
sprongvolgbod had gedaan, leek een strafpas 
me niets: als er geen slem voor ons inzat, 

moest oost liefst vier down. En de kans op 
slem wás natuurlijk groot. Ik doubleerde dus 
negatief.  
Alf bood 3♥! Ik meende dat ik zijn bieden een 
beetje begon te begrijpen: dit betekende dat hij 
een goede hand had maar geen duidelijk bod. 
Hij had dus geen tweede kleur – anders had hij 
een sprongbod in die kleur gedaan - en geen 
hartenstop – anders had hij 3SA geboden. 
Vermoedelijk iets als een 3-1-3-6 dus, en te 
sterk voor 3♣. 
Ik bood 6SA met het knagende gevoel dat ik 
misschien groot slem miste, maar dat contract 
zou afhangen van een kaart als ♣B of 
misschien ♦B en ♠B. 
Iedereen paste en west kwam uit met ♥7. 
 
N/NZ Alf   
  ♠ HV2   
  ♥ 6   
  ♦ A52   
  ♣ H109843   
    
♠ B94 ♠ 1076 
♥ 72 ♥ VB9853 
♦ B1086 ♦ 93 
♣ 7652   

N

O

Z

W

 ♣ AB 
  Janker   
  ♠ A853   
  ♥ AH104   
  ♦ HV74   
  ♣ V   

  
‘Mooi bod’, zei ik automatisch, maar vroeg me 
af waar de kaarten waren die Alf onder het 
bieden had gehad. Het spelen was een eitje: ik 
speelde ♣V en, weer aan slag ♣H. De only 
chance kwam uit en OW zwegen luidruchtig. 
‘Mooi gespeeld’, zei Alf toen uit het 
scorebriefje bleek dat er iemand down was 
gegaan in 6SA (!). De andere paren zaten 
gewoon in 3SA.  
Drie paar ogen keken hem wantrouwig aan: 
was dat ironisch bedoeld? Maar Alf speelde 
niet de vermoorde onschuld, hij was het. ‘Een 
strafpas had een veilige top opgeleverd’, gaf 
oost me toch nog een lesje. Wist hij veel dat ik 
de hele avond al bood en speelde als een ... 
(censuur, -Red.) en desondanks top na top 
scoorde. 
 
Bij het laatste spel aan de laatste tafel was dan 
wel geen sprake van een suïcidaal slemmetje, 
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maar wel van suïcidaal bieden. Ik kreeg met 
zuid gever en NZ kwetsbaar als zuid: 
♠AB8765  ♥V2  ♦-  ♣V8743 
 
Ongerust bekeek ik mijn kaarten. Passen trok 
me absoluut niet aan. Ik zou dan misschien 
steeds moeten passen, want er later alsnog 
inkomen was veel gevaarlijker omdat de 
tegenstanders dan al informatie hadden 
uitgewisseld. Bovendien: hoe zou ik er in 
moeten komen zonder dat Alf brokken 
maakte? 
 
Ik opende dus 1♠, het kleinste kwaad. West 
doubleerde, Alf redoubleerde en oost bood wat 
aarzelend 2♦. Technisch zou 2♠ nu het beste 
zijn, denk ik: zwakke opening, lange 
schoppenkleur, geen interesse in het doubleren 
van OW. Maar zou Alf dat zo opvatten? Ik 
betwijfelde het en paste daarom. West paste 
ook en Alf sprong naar 3SA. Daar wilde ik 
zeker niet op passen, maar moest ik 4♣ of 4♠ 
bieden? Uit angst dat Alf 4♣ als slempoging 
zou opvatten, koos ik het zwakker klinkende 
4♠. Geheel onverwacht ontlokte dat west een 
splijtend doublet, gevolgd door twee passen. Ik 
kende west als een wat vreemd biedende, maar 
goede speler. Dat doublet kon bijna niet op 
brute kracht gebaseerd zijn: hij wist dat ik een 
distributionele hand moest hebben. Hij had 
vast weer een off-shape informatiedoublet, 
kennelijk met flink wat in schoppen tegen.  
Ik haalde diep adem en probeerde opgewekt te 
klinken toen ik 5♣ bood. Iedereen paste á 
tempo en west kwam uit met ♣10. 
 
Z/NZ Alf   
  ♠ 42   
  ♥ H75   
  ♦ A872   
  ♣ AHB2   
    
♠ ? ♠ ? 
♥ ? ♥ ? 
♦ ? ♦ ? 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ ? 
  Janker   
  ♠ AB8765   
  ♥ V2   
  ♦ -   
  ♣ V8743   
 

Ik kon mijn geluk vandaag echt niet op, dit had 
kansen! En 3SA niet, en 4♠ evenmin, 
aangenomen dat er inderdaad een vierkaart 
achter me zat. 
Ik zou hoe dan ook de schoppen moeten 
vrijtroeven en begon dus met ♣A (oost ♣5), 
♠2 (oost ♠10) voor mijn aas (west ♠3) en ♠5 
na, west nam ♠9 en oost gooide ♦3 
(laag=aan).  
 
West vervolgde na wat gepieker met ♦4. Ik 
troefde in de hand en troefde ♠6 (west ♠V) 
met ♣H (oost ♥8). Omdat ik al een 
schoppenslag kwijt was, zou ik, aangenomen 
dat ik ♥A nog zou verliezen, verder geen slag 
meer mogen afgeven. Eerst speelde ik ♥H 
maar eens. Als west zou duiken, zou ik ♥V op 
♦A weggooien, troeftrekken en een schoppen 
afgeven. West moest dus wel nemen en ik had 
nu in ♥V een extra entree (ik dreigde troefkort 
in mijn hand te worden). West speelde ruiten 
na, ik troefde, speelde ♠7, west ♠H en ik stond 
voor de keuze: laag troeven met ♣2 of hoog 
met ♣B? 
Laag, zo leek het op het eerste gezicht: west 
had een informatiedoublet gegeven en had dus 
normaliter minstens drie klaveren en oost had 
ze dan niet meer. 
Maar west had geen gewoon informatie -
doublet: hij had immers een vierkaart 
schoppen, de geopende kleur. Moest ik de 
klaveren op 2-2 spelen en dus hoog troeven en 
dan klaveren naar ♣V? 
 
Ik reconstrueerde wests hand: vier schoppens 
was het enige wat ik zeker wist. Hoe zat de 
hartenkleur? Met een vijfkaart en hoogstens 
14 punten (oost had minstens ♦V zo te zien) 
had west niet gedoubleerd maar 2♥ gevolgd. 
En met een vijfkaart harten had oost geen 2♦ 
maar 2♥ (of hoger) geboden. De hartenkleur 
zat dus 4-4. En de ruiten? Oost had er minstens 
vijf, anders had hij met zijn vierkaart harten 
2♥ geboden, daar had hij nu zelfs nog even 
over gedacht. Kon hij zes ruitens hebben? 
Onwaarschijnlijk: met een zwakke 4-6 
harten-ruiten had hij na Alfs redoublet wel 3♦ 
geboden. De ruitenkleur zat dus 4 (west) – 5 
(oost). Oost had dan een 1-4-5-3, west  een 
4-4-4-1: hij had met een secce ♣10 informatief 
gedoubleerd! 
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Ik troefde dus met ♣B, speelde ♣2 na uit de 
dummy en toen oost met ♣6 bekende, sneed ik 
met ♣8, west bekende inderdaad niet.  
 
Z/NZ Alf   
  ♠ 42   
  ♥ H75   
  ♦ A872   
  ♣ AHB2   
    
♠ HV93 ♠ 10 
♥ AB96 ♥ 10843 
♦ HB54 ♦ V10963 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ 965 
  Janker   
  ♠ AB8765   
  ♥ V2   
  ♦ -   
  ♣ V8743   
  
Ik speelde ♣V en claimde met nog ♥V en twee 
vrije schoppens. 
‘Mooi bod’, zei Alf en keek verbijsterd naar 
zijn ongebruikte ♦A.  
‘Mooi gespeeld’, zei oost en keek zijn partner 
hoofdschuddend aan. 
West zei niets en beet op zijn lip. Hij 
realiseerde zich heel goed dat hij had moeten 
passen op 4♠, te meer daar op het scorebriefje 
3♠ (contract, één keer gedoubleerd, dus een 
volle top had mijn krankzinnige bieden deze 
keer niet opgeleverd) en 4♦ (één down, soms 
gedoubleerd) de gebruikelijke resultaten 
bleken. 
Alf en ik wonnen afgetekend met 67% en hij 
was de koning te rijk: boven het midden scoren 
was voor hem al een wonder. Bij hem kan ik 
voorlopig niet stuk. Bij mijn tegenstanders 
wel: een aantal hen had het na afloop 
opvallend vaak over ‘mazzel’. Het was alsof ik 
mezelf hoorde, dat was míjn tekst! Verward 
liep ik de koele buitenlucht in. 
 
© Star Magazine 2003 
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                   Lanzarotti is ziek 
                        Marcel Swidde 

 
De kroeg is wat rokerig en rumoerig, maar het 
is wel gezellig druk. In de menigte herken ik 
verschillende STAR spelers en zelf zit ik aan 
de enige tafel die de kroeg rijk is. Tegenover 
mij zit een man in een veel te duur zwart 
driedelig pak. Het is de Italiaanse sterspeler 
Buratti en ik vind het logisch dat we samen 
spelen.  
 

 
Buratti en Lanzorotti 

 
Zijn partner Lanzarotti is ziek en niet veel 
mensen spelen Nightmare - het roemruchte 
biedsysteem van de twee Italianen. 
 
Na enkele vlakke spelen mag ik aan het werk. 
We stomen snel op naar 7♥ in het volgende 
spel. 
 
  ♠ HB432   
  ♥ AB102   
  ♦ HB96   
  ♣ -   
    
    
    
    

N

O

Z

W

   
  ♠ A5   
  ♥ HV765   
  ♦ A4   
  ♣ H1065   
 
Ik krijg troef negen uit en ik zie dat ik de 
schoppens hoog zal moeten spelen. Als ik dan 
ook nog 1 of 2 ruitens troef kom ik via een 

dummy-reverse wel tot 
een slagje of 13. De 
eerste slag neem ik in de 
dummy en ik speel schoppen aas en heer en 
schoppen getroefd Rechts doet een klaveren 
weg, maar ik vervolg mijn plan en zal nu dus 
onderweg een ruitensnit moeten nemen. Ik 
steek over in troef, iedereen bekent en ik troef 
nogmaals een schoppen. Rechts denkt even na 
en gooit een ruiten weg.  
 
De ruitendiscard was vrijwel zeker van lengte 
en het leek me niet waarschijnlijk dat dit van 
een 4-kaart zou zijn. Maar als het een 5-kaart is 
dan is de ruitensnit dus gedoemd te mislukken. 
Ik besluit mijn plan aan te passen en op een 
troefdwang te spelen: als rechts 5 ruitens en 
klaver aas heeft, gaat dat lukken. Na een klaver 
getroefd zag het eindspel er zo uit: 
 
  ♠ B   
  ♥ A   
  ♦ HB96   
  ♣ -   
♠  ♠  
♥  ♥  
♦ ? ♦ V1083 
♣ A8   

N

O

Z

W

 ♣  
  ♠    
  ♥ H   
  ♦ A4   
  ♣ H106   
        
Op schoppen boer gooit rechts met tegenzin 
een klaver weg. Ruiten naar de aas, klaveren 
getroefd - rechts valt de aas en ik claim de rest. 
Achter mij klinkt wat geroezemoes en als ik 
omkijk staat Krzystof Martens achter mij. 
“Very nice, very nice”, knikt hij geamuseerd. 
“But you start with the spade ace and club ruff 
- is motsj bettr.”.  
 
We spelen vrolijk door en enkele spellen later 
pas ik op 3♣ gedubbeld met stuk vierde, een 
aas en een singleton ruiten – de kleur van mijn 
partner. Dit wordt gehaald en ik leer een hoop 
nieuwe Italiaanse woorden erbij. Dan komt dit 
spel langs: 
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  ♠ HB432   
  ♥ AB102   
  ♦ HB96   
  ♣ -   
    
    
    
    

N

O

Z

W

   
  ♠ A5   
  ♥ HV765   
  ♦ A4   
  ♣ H1065   
 
Opnieuw eindigen we in 7♥ en krijg ik troef 9 
uit. Een vreemd gevoel maakt zich van mij 
meester en in een roes speel ik het spel op 
dezelfde manier af: de eerste slag in dummy 
gewonnen met de 10, dan schoppen aas en heer 
en een schoppen getroefd met de… 
 
Juist op tijd zie ik dat rechts ditmaal op de 
derde schoppen heeft bekend! Ik stop harten 6 
terug en besluit hoog te troeven. Mijn rechter 
tegenstander schraapt zijn keel en als ik naar 
hem kijk draait mijn maag zich om. Het is 
Martens! Nu herinner ik ook zijn opmerking 
over de klaver-introever! Maar het is te laat en 
er zit niet veel anders op dan volgens het oude 
plan verder te spelen. 
 
Na de schoppen aftroever speel ik harten naar 
tafel en Martens gooit een klaveren weg. Nog 
een schoppen getroefd met de vrouw levert het 
onderstaande eindspel op: 
 
  ♠ B   
  ♥ A2   
  ♦ HB96   
  ♣ -   
♠  ♠  
♥ 8 ♥  
♦ V752 ♦ 1083 
♣ B4   

N

O

Z

W

 ♣ AV87 
  ♠    
  ♥ 7   
  ♦ A4   
  ♣ H1065   
 
Omdat ik twee schoppens had getroefd, kon ik 
nog maar 1 ruiten troeven en moest er 
onderweg een ruitensnit worden genomen. Het 
gaat allemaal net goed: ruiten aas, ruiten naar 
de boer, ruiten getroefd, klaver getroefd, harten 

aas om de laatste troef op te halen en dat was 
dat. 
 
Opgelucht kijk ik naar de Pool die me nu wat 
glazig aan zit te staren. “You should start with 
a spade to the ace and then a club ruff….”, zegt 
hij wederom. Zijn partner is een grote grijze 
man. Geen idee wie hij is, maar hij begint zich 
ook met de discussie te bemoeien. “No, no – 
no early club ruffs! Then you down because no 
communicado krzysie….”. Inderdaad is het 
spel down als je speelt: harten tien gewonnen 
in dummy, schoppen naar de aas, klaveren 
getroefd, schoppen heer en schoppen na. Dan 
richt Martens zich op en roept: club ruff is 
motsj bettr….FOR ME, buldert hij er lachend 
achteraan. 
 
Een kwartier later is het weer raak en zit ik 
opnieuw in 7♥ met dezelfde handen. Niemand 
vind dit gek en omdat ik hardleers ben speel ik 
wederom harten tien, schoppen aas, schoppen 
heer, schoppen getroefd (rechts klaver weg), 
harten naar tafel en nog een schoppen getroefd 
(rechts ruiten weg) en tenslotte met een 
klaveren getroefd naar tafel. De troefdwang is 
een routineklusje: 
 
  ♠ B   
  ♥ A2   
  ♦ HB96   
  ♣ -   
♠ - ♠ - 
♥ - ♥ - 
♦ ? ♦ ? 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ ? 
  ♠    
  ♥ 7   
  ♦ A4   
  ♣ H1065   
 
Op schoppenboer gaat rechts een klaveren 
weg, ik steek over naar ruiten aas en troef een 
klaver….de boer! Als op ruitenheer de vrouw 
ook niet naar beneden komt, ga ik teleurgesteld 
1 down. Aan de bar kijkt een STAR speler 
even naar het spel en zegt: als je nou eens 
begint met schoppen aas en dan een klaver 
getroefd. Ik kijk om me heen, maar Martens is 
nergens meer te bekennen. 
 
© Star Magazine 2003 
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Nullen 
Jules van Ogtrop 

 
Sinds jaar en dag speel ik met mijn echtgenote 
Annie bridge op een bescheiden niveau. Twee 
vooronderstellingen wil ik onmiddellijk 
wegnemen: 
1. Dat ik in dit gezelschap succesvol zou zijn 
2. Zo niet dat dit aan Annie te wijten zou zijn 
Het tegendeel is het geval. Weliswaar speelt 
haar onoplettendheid ons wel eens parten, 
maar met de regelmaat van een klok behaal ik 
nullen, waarvan ik de lezers, die met een 
gezonde dosis leedvermaak zijn behept, kan 
laten meegenieten. 
 
Het eerste spel, een wat ruwe binnenkomer, 
kwam voor tegen kaarters die maar één angst 
kenden, namelijk dat ze te laag zouden bieden. 
 
N / OW    
  ♠ AH7   
  ♥ AV   
  ♦ AHV   
  ♣ AV752   
Auteur   Annie 
♠ V10983 ♠ 62 
♥ HB7 ♥ 43 
♦ B97 ♦ 1086532 
♣ H4   

N

O

Z

W

 ♣ 1086 
     
  ♠ B54   
  ♥ 1098652   
  ♦ 4   
  ♣ B93   
 
Het normale resultaat was 3SA gespeeld door 
noord en gemaakt met één of twee overslagen. 
Tegen ons opende noord met 2♣ 
mancheforcing en zuid antwoordde met 2♦ 
afwijzend. Noord sprong nu naar 4SA hetgeen 
azen en heren vragen tegelijk was. De 
boodschap kwam niet over want zuid meende 
met 4♥ zijn 6-kaart te moeten introduceren. 
Dit verstond noord als twee heren. Met 4♠ 
ging hij vrouwen vragen, waarna zuid op de 
rem ging staan met 4SA. Ineens besefte noord 
dat hij die vrouwen helemaal niet nodig had, 
want dat op de ♥H van zijn maat een 
verliezende schoppen weg kon. Hij knalde 
7SA, die ik, gezien de reputatie van de heren, 
met smaak doubleerde. Rustig wachtte ik af 
waarmee Annie zou uitkomen, totdat ik met 

schrik bemerkte dat het mijn beurt was. Na rijp 
beraad koos ik ♠10, die zuid liet doorlopen 
naar zijn ♠B. Kleine klaveren naar ♣V. Onder 
♣A viel de heer. Oversteken naar ♣B en 
snijden op ♥H. In een mum van tijd was het 
contract binnen.  
 
Het volgende spel was tegen twee dames, die 
nog nooit met elkaar hadden gespeeld en druk 
confereerden over hun systeem.  
 
O / NZ    
  ♠ 97642   
  ♥ AV62   
  ♦ V86   
  ♣ 9   
Annie   Auteur 
♠ B83 ♠ AH5 
♥ 93 ♥ HB84 
♦ 10753 ♦ AB 
♣ VB108   

N

O

Z

W

 ♣ 7652 
     
  ♠ V10   
  ♥ 1075   
  ♦ H942   
  ♣ AH43   
 
Toen de kaarten al waren opgenomen, ontspon 
zich het volgende gesprek. "Spelen wij Landy 
tegen SA?" "Wat is dat ook al weer?" "2♣ 
vraagt naar de hoge kleuren." "Ik doe het nooit, 
maar ik wil het wel proberen." 
Ik opende 1SA; zuid paste na een adempauze, 
Annie paste ook, waarna noord kwetsbaar 
tegen niet kwetsbaar, even dubieus als 
speculatief  2♣ bood. Bij zuid kwam 2♥, wat 
ze mocht spelen. Uitkomst ♣V genomen met 
♣H. Op ♣A verdween een ruiten en een 
klaveren werd getroefd. ♦V nam ik met ♦A en 
mijn ♦B na werd genomen met ♦H. Weer 
werd een klaveren getroefd. Van tafel volgde 
een schoppen. Misschien had ik moeten 
duiken, maar het risico dat ♠V zou worden 
gelegd, was te groot. Ik sloeg dus ♠A en ♠H 
en trok ♠5 na, getroefd door zuid. Nu volgde 
een ruiten waarop in de blinde een schoppen 
wegging. Ik moest introeven en in de 
hartenvork spelen. Contract gemaakt. Ieder 
ander OW-paar had 1SA mogen spelen met 
één of twee overslagen.  
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Het volgende spel voltrok zich tegen twee 
dames, die ongetwijfeld donateur waren van 
een reddingsmaatschappij. 
 

 
donateur KNRM 
 
Z / -    
  ♠ B973   
  ♥ 5   
  ♦ H975432   
  ♣ 7   
Annie   Auteur 
♠ 5 ♠ A82 
♥ A10762 ♥ HVB84 
♦ B6 ♦ 10 
♣ HV964   

N

O

Z

W

 ♣ A1082 
     
  ♠ HV1064   
  ♥ 93   
  ♦ AV8   
  ♣ B53   
 
Zuid opende met 1♠ en Annie volgde met 2♥. 
Noord bood 4♠, een bod om het ons moeilijk 
te maken, maar het was minder tactisch, omdat 
ik nu zeker wist, dat wij in de schoppen geen 
verliezers hadden. Ik bood dus 6♥, maar dat 
mochten wij niet spelen, want noord redde met 
6♠, die ik doubleerde. Annie kwam uit met 
♣H. We zijn toch op de wereld om mekaar, om 
mekaar te hellepen, niet waar, dus ik nam over 
met ♣A en speelde ♦10 na. Zuid nam met ♦A 
en trok troef. Ik nam met ♠A en vervolgde met 
een kleine harten voor Annie, die mij braaf een 
ruiten liet troeven. Drie down gedoubleerd was 
+500 voor OW. 
 
Bij een andere gelegenheid speelden we tegen 
twee giechelende meiden, Bep en Truus. Het 
zag er niet professioneel uit. Reden voor ons 
om er hard aan te trekken.  

N / NZ Annie   
  ♠ AH72   
  ♥ A1097   
  ♦ 6   
  ♣ HV97   
Bep    Truus 
♠  ♠  
♥  ♥  
♦  ♦  
♣    

N

O

Z

W

 ♣  
  Auteur   
  ♠ B9843   
  ♥ 84   
  ♦ 752   
  ♣ AB6   
 
W N O Z 
- 1♣ 1♦ 1♠ 
2♦ 3♦ pas 3♠ 
pas 4SA pas 5♦ 
pas 6♠ Allen pas  
 
Bep kwam uit met ♦V, die ze mocht houden, 
gevolgd door een harten. Ik nam met ♥A. Als 
de schoppen bij de tegenpartij 2-2 zitten, is het 
een aap-noot-miesspelletje. Twee maal troef 
trekken, op de vierde klaver gaat een harten 
weg en verder op en neer troeven. Ik speelde 
dus ♠A, waaronder bij west ♠V viel. Ik zag nu 
een meesterlijke manier om mijn contract te 
maken. Ik stak over naar ♣B en troefde een 
ruiten op tafel. Weer klaveren voor ♣A en 
ruiten getroefd, dit keer met ♠H. Van de tafel 
volgde schoppen en ik sneed op ♠10. Wie 
schetst mijn afgrijzen, toen Bep de slag met 
♠10 nam vergezeld van een giecheltje. Harten 
na en ik was twee down. "Waarom speelde je 
♠V" vroeg ik, want ik had haar willen 
aanmelden voor de damesselectie. "Hoog-laag 
is even", was haar antwoord, dus maar niet. 
Iedereen had zes gemaakt, maar nooit geboden.  
 
Het laatste spel heeft mij veel narigheid 
bezorgd, omdat Annie mij daar ernstig over 
berispt heeft. Ik moest mijn tegenstander 
vriendelijk behandelen, als deze per ongeluk 
een verkeerde kaart had gespeeld, dus niet met 
het mes op tafel. Eerst de voorgeschiedenis: ik 
had aan die tafel twee spellen afgehandeld in 
een traag tempo, omdat zij mij veel 
hoofdbrekens kostten. Mijn tegenstander was 
een jakkeraar, uiterst geïrriteerd door mijn 
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trage spel, die meestal zijn kaart al klaar had 
voordat de voorgaande kaart was bijgespeeld. 
 
Z / NZ  Annie   
  ♠ AB98765   
  ♥ 3   
  ♦ A4   
  ♣ 752   
   Jakkeraar 
♠ HV1043 ♠ - 
♥ 64 ♥ V109 
♦ HB1098 ♦ 7653 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ V108643 
  Auteur   
  ♠ 2   
  ♥ AHB8752   
  ♦ V2   
  ♣ AB9   
 
Ik opende met 1♥ en west volgde met 1♠, die 
Annie doubleerde, want aan negatieve 
doubletten heeft ze de pest. De jakkeraar paste 
en ik bood toch maar 2♥ hetgeen er niet toe 
deed, want west was toch naar 2♦ weggelopen. 
Om te zien hoe mooi haar schoppen waren, 
bood Annie 3♠, waarna het eindbod 4♥ werd. 
West kwam uit met ♠H en weer ging ik in 
trance om mijn speelplan op te maken. Dit was 
te veel voor de driftkikker.  
 

 
Hij gooide ♥9 al bij in de overtuiging dat ik in 
de dummy ♠A zou spelen. "Ik ben helemaal 
niet van plan om ♠A te leggen en u moet toch 
troeven", zei ik  ijzig kalm. De hel brak los. 
"Doe niet zo flauw", zei Annie, "laat hem zijn 
kaart terug nemen". "Ik pieker er niet over", zei 
ik gebelgd door de beledigingen, die de 
jakkeraar over mij had uitgestort. De arbiter 
werd erbij geroepen en ik kreeg gelijk. 
Woedend speelde de jakkeraar ruiten na voor 
♦V, H en A en ik kon het contract niet meer 
maken. Wat was er gebeurd, als oost zijn kaart 

had mogen terugnemen? West blijft aan slagen 
nu zijn er vijf mogelijkheden: 
1. schoppen na, gedekt op tafel. Oost troeft 

en zuid troeft over. De troeven worden 
getrokken. Oversteken naar ♦A. Op de 
hoge schoppen gaat een ruiten weg. Zuid 
verliest nog twee klaveren. 

2. troef na. Zuid trekt de troeven en het gaat 
verder als onder 1. 

3. kleine ruiten na, die zuid laat 
doorlopennaar zijn ♦V. Zuid speelt 
driemaal troef. Oost komt aan slag en later 
gaat een klaver weg op ♠A. 

4. ♦H na, op tafel genomen met ♦A. ♠A 
wordt getroefd en overgetroefd. De 
troeven worden getrokken en zuid verliest 
nog twee klaveren.  

5. ♣H na, die zuid pakt met ♣A. Zuid speelt 
drie keer troef. Oost aan slag met ♥V, 
speelt ruiten na. Op ♠A verdwijnt een 
ruiten. Klaver na en zuid maakt nog een 
klaverslag. 

De conclusie  is dus, dat zuid het contract altijd 
maakt. Als oost zijn troef mag terugnemen en 
West aan slag blijft. Ik heb het Annie nooit 
durven vertellen. 
 
© Star Magazine 2003 
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Rode Lantaarn voor eerste team van STAR 
Marcel Winkel 

 
Het eerste weekend van de MK competitie 
verliep zeer tegenvallend. Er werden in zes 
wedstrijden slechts 71 VP’s behaald door 
STAR 1. Het staat nog erg dicht bij elkaar, dus 
geen paniek. Een overzicht van de meest 
bijzondere spellen van de zondag.  
 
STAR-Onstein 
 
Wij speelden onze eerste wedstrijd van dit 
seizoen tegen Onstein, een potentiële 
kanshebber voor de titel. “Die lui deden echt 
alles goed, irritant gewoon!,” was de eerste 
reactie van Kees Jan Willemsens toen hij uit de 
gesloten kamer kwam. Dat beloofde niet veel 
goeds. 
 

 
Kees Jan: irritant gewoon! 
 
 
N/- Germann   
  ♠ AVB105   
  ♥ B65   
  ♦ V9   
  ♣ 932   
Maas   Oltmans 
♠ 3 ♠ 9876 
♥ H982 ♥ V7 
♦ A10873 ♦ HB6 
♣ VB7   

N

O

Z

W

 ♣ AH84 
  Winkel   
  ♠ H42   
  ♥ A1043   
  ♦ 542   
  ♣ 1065   
 
 

W N O Z 
- 1SA dbl pas 
pas rdbl pas 2♣ 
dbl 2♠ dbl pas 
pas pas   
 
Na een zwakke sans opening kwamen wij in 
2♠ gedubbeld terecht. Svend speelde oost op 
honneur doubleton en ging slechts één down 
voor -100.  
Dennis en KJ haalden 1SA +2. Dus twee imps 
winst. 
 
Z/OW Germann   
  ♠ H10852   
  ♥ H75   
  ♦ 8   
  ♣ A852   
Maas   Oltmans 
♠ B4 ♠ 97 
♥ 94 ♥ V10862 
♦ B6432 ♦ V7 
♣ HV74   

N

O

Z

W

 ♣ B1093 
  Winkel   
  ♠ AV63   
  ♥ AB3   
  ♦ AH1095   
  ♣ 6   
 
W N O Z 
- - - pas* 
pas 1♥** pas 4♣*** 
dbl Rdbl pas 4♦**** 
pas 4♥**** dbl (?) rdbl  
pas 6♠ (!) pas pas 
pas pas   
 
*= 1♦ opening 
** = transfer naar ♠ 
***= splinter, 4♠ mee 
 
Ondanks onze extra ruimte in de bieding (met 
dank aan Erik Oltmans) boden we niet meer  
dan het goede slem 6♠. Jansma-Verhees boden 
wel het vrij scherpe groot slem 7♠, dus dat 
waren 11 imps de deur uit. 
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W/NZ Germann   
  ♠ H943   
  ♥ HB7653   
  ♦ 6   
  ♣ 95   
Maas   Oltmans 
♠ AVB8765 ♠ 2 
♥ 2 ♥ 1094 
♦ H3 ♦ VB974 
♣ B63   

N

O

Z

W

 ♣ H874 
  Winkel   
  ♠ 10   
  ♥ AV8   
  ♦ A10852   
  ♣ AV102   
 
W N O Z 
1♠ pas pas ( !) dbl 
3♠ 4♥ dbl ( ?) pas 
pas pas   
 
Na dit ietwat merkwaardige biedverloop, 
kwam Oltmans met zijn singelton ♠ uit.  Dit 
was eigenlijk de laatste slag voor de 
verdediging, maar Svend nam in de eindpositie 
toch maar niet de ♣-snit (dan had Oltmans 6 
punten en waarom zou hij dan passen op 1♠ 
van zijn maat?). Een gedoubleerde overslag 
was goed voor zeven imp’s. 
 
W/OW Germann   
  ♠ V765   
  ♥ H96   
  ♦ HV963   
  ♣ B   
Maas   Oltmans 
♠ AHB82 ♠ 109 
♥ AB8 ♥ 732 
♦ - ♦ AB72 
♣ HV732   

N

O

Z

W

 ♣ A1085 
  Winkel   
  ♠ 43   
  ♥ V1054   
  ♦ 10854   
  ♣ 964   
 
W N O Z 
1♠ pas 1SA pas 
2sa* pas 3♣** pas 
3♠*** pas 4♣ pas 
4♦ dbl Rdbl pas 
6♣ pas pas pas 
 

* = 5/5 MF 
** = wat is je 2e kleur? 
*** = klaveren 
 
Anton hoorde ♦A bij zijn partner (redubbel) en 
bood toch nog 6♣. Nu was voor mij de vraag 
had Anton een 5.1.2.5 of een 5.2.1.5, of een 

5.3.0.5? 
Omdat hij zes bood na de 
redubbel verwachtte ik 
zeker geen renonce ruiten. 
Ik legde braaf een ruiten 
op tafel en Erik had een 
gemakkelijk parcours naar 
12 slagen. Met een 
hartenstart kun je de aas 
nemen en ♣H spelen. Als 
bij noord de boer valt, is 

het nog niet duidelijk of dat een singelton is 
(voor goede spelers is de boer in dit spel bijna 
gratis van B9, of B9x. Als de leider nu de 
schoppen probeert hoog te troeven, zal hij dat 
met ♣A en ♣10 moeten doen, om daarna op 
♣9 te snijden. Als de leider eerst een tweede 
ronde troef trekt, zie t hij dat de ♣B inderdaad 
een singelton was. Als hij nu de troefsnit over 
noord neemt, haalt hij nog steeds twaalf slagen. 
Je bent dan alleen down met vrouw vierde van 
schoppen in zuid. Hoe dan ook, Kees-Jan ging 
down, omdat hij de snit over ♠V bij zuid nam. 
Dit spel kostte 16 imps. We verloren met 25 
imps verschil (23-28) en dat was 9-21 in VP’s. 
 

 
 
STAR - HOK 
 
Tal van leuke spellen 
tegen HOK. Allereerst ga 
ik met 15 punten 
tegenover een 15-17 
SA op slemonderzoek. 
Als partner, net als ik 
een vierkaart ruiten 
blijkt te hebben, vraag ik 
de azen. Hij heeft een aas 
te weinig en ook 
troefvrouw blijkt weg. Ik rem af in 
5SA, terwijl 5 ruiten een betere eindhaven is. 
Svend gaat nu down in 5SA. Dertien impen 
weg en die wil ik terug.  
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Direct het volgende spel als het kan! Dat kan: 
 
W/Allen Germann   
  ♠ VB832   
  ♥ V2   
  ♦ V983   
  ♣ 82   
Gosschalk   Mulder 
♠ 976 ♠ A 
♥ B983 ♥ 7 
♦ 74 ♦ AHB10654 
♣ V1096   

N

O

Z

W

 ♣ HB53 
  Winkel   
  ♠ H1054   
  ♥ AH10654   
  ♦ -   
  ♣ A74   
 
W N O Z 
pas 2♠ …dbl Rdbl (!) 
2SA* pas 3♦ 4♦ 
pas 4♠ 5♦ 5♠ 
pas pas dbl rdbl ! 
pas pas pas  
 
Toen Mulder met ♦ A uitkwam, was de 
overslag geboren: +1600. Dennis en KJ gingen 
eentje gedubbeld down in 5♦ met de OW 
handen, dus we hielden er 1400 aan over: +16 
imps. 
 
Z/NZ Germann   
  ♠ A109854   
  ♥ B109   
  ♦ B6   
  ♣ 54   
Gosschalk   Mulder 
♠ HVB ♠ 6 
♥ V8632 ♥ 74 
♦ H75 ♦ 9843 
♣ 73   

N

O

Z

W

 ♣ HVB862 
  Winkel   
  ♠ 732   
  ♥ AH5   
  ♦ AV102   
  ♣ A109   
 
W N O Z 
- - - 1♣* 
1♥ 2♠ 3♣ 4♠ 
pas pas pas  
*= opgewaardeerd naar 18-19 hand 
 

Ik weet niet hoe bang Mulder voor Gosschalk 
is, maar hij durfde blijkbaar niet met ♣H uit  te 
komen. Na de hartenstart, nam Svend het aas, 
speelde ♠A en nam de ruitensnit. De 
nagespeelde klaveren kwam te laat; + 620. 
Klaver speelde het minder goed en ging zelfs 
twee down voor -200. Samen goed voor 13 
imps. 

 
Bang voor Gosschalk? 
 
Dan meent de hardleerse Mulder weer te 
moeten doubleren….. 
 
N/Allen Germann   
  ♠ AH73   
  ♥ V954   
  ♦ A1097   
  ♣ 5   
Gosschalk   Mulder 
♠ 104 ♠ B962 
♥ H87 ♥ - 
♦ V6542 ♦ HB83 
♣ HV4   

N

O

Z

W

 ♣ A10872 
  Winkel   
  ♠ V85   
  ♥ AB10632   
  ♦ -   
  ♣ B963   
 
W N O Z 
- 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ pas 2♥ 
pas 4♥ dbl rdbl ( !) 
pas pas pas  
 
Omdat Svend niet eens een poging deed met 
3♥, maar direct 4♥ bood, wist ik dat hij een 
mooie kaart had; een 4.3.5.1 of zoiets. 
Gosschalk dacht nog twee slagen te hebben, 
dus was niet ongelukkig met de dubbel van 
zijn partner. Dat werd snel anders toen hij de 
dummy zag. Omdat ik aan ruitenaas niets had, 
zat er maar 1 overslag in. Het was eigenlijk zes 
op snit. Draai ♦A en ♣A om en het was een 
snitloze zes…. 1480 min 500 (Dennis en KJ 
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gingen in 5 laag 2 down)= 830 en weer 13 
impen.  
 
We staan op dikke winst maar nog niet alle 
spellen zijn gespeeld. Dan slaat toch het 
noodlot nog toe: 
 
N/OW Germann   
  ♠ HVB   
  ♥ HVB975   
  ♦ V   
  ♣ V52   
Gosschalk   Mulder 
♠ A1052 ♠ 7643 
♥ A864 ♥ 103 
♦ B1032 ♦ AH6 
♣ H   

N

O

Z

W

 ♣ AB93 
  Winkel   
  ♥ 98   
  ♥ 2   
  ♦ 98754   
  ♣ 108764   
 
 
W N O Z 
- 1♥ dbl pas 
2♥ pas 2♥ pas 
4♥ pas pas pas 
 
Ik kwam tegen 4♠ met mijn singleton ♥ uit. 
Mulder nam het aas, incasseerde ♣H en ♠A en 
speelde ruiten naar zijn A. We maakten twee 
troeven en een ♥. Dennis en KJ gingen 1 
down; -13 imps. 
 
Direct het spel daarna: 
 
O/Allen Germann   
  ♠ 6   
  ♥ HB94   
  ♦ AB72   
  ♣ VB108   
Gosschalk   Mulder 
♠ H974 ♠ AV853 
♥ V75 ♥ A106 
♦ HV54 ♦ 1098 
♣ A3   

N

O

Z

W

 ♣ 65 
  Winkel   
  ♠ B102   
  ♥ 832   
  ♦ 63   
  ♣ H9742   
 

W N O Z 
- - pas pas 
1♦ pas 1♠ pas 
2♠ pas 4♠ pas 
pas pas   
 
Tegen 4♠ kwam ik met ♥8 uit, via de boer 
voor het aas. Mulder trok drie keer troef en 
speelde ruiten naar tafel, via de heer voor het 
aas. Svend speelde ♣V na, die Mulder aan 
tafel nam. Nu kwam er een kleine ♥. Svend 
stapte op met de heer, terwijl de leider de zes 
speelde en ik de drie. Ik was dus gestart van 
832 en niet van 10832, dan zou ik de twee 
gooien. Svend speelde nu ♣B en er was een 
klein moment dat ik dacht aan overnemen. De 
situatie was nu: 
 
 Germann   
  ♠ -   
  ♥ 4   
  ♦ B72   
  ♣ 10   
Gosschalk   Mulder 
♠ 9 ♠ 85 
♥ V ♥ 10 
♦ V54 ♦ 109 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  Winkel   
  ♠ -   
  ♥ 2   
  ♦ 3   
  ♣ H97   
 
Het spel leek mij eenvoudig: harten na en 
wachten op je ruitenslag, zelfs als de leider een 
derde ♣ heeft (onwaarschijnlijk, ik heb de 2 
bijgespeeld op ♣V). Tot mijn grote verbazing 
kwam er een derde ♣ ronde, waarna Mulder de 
rest had; -13 imps. 
 
De wedstrijd werd nipt gewonnen met 44-41 
en dus 16-14. Hier had echt meer in gezeten. 
 
STAR-MODALFA 
 
De laatste wedstrijd werd echt een drama voor 
ons. Al op het eerste spel werd het raak: wij 
blijven uit 3SA en dat is maar goed ook want 
het zit er niet in. Dennis en KJ verdedigen 
echter 3SA en laten het min of meer halen (-7 
imps). Even later kijk ik tegen drie heren aan 
en hoor mijn partner een SF ♠ openen. Ik druk 
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hem in zes en weet zelf nog steeds niet 
waarom. Ik weet dat het fout is, maar toch doe 
ik het (-13 imps).  Als Bakkeren-Bertens even 
later in de deelscore blijven hangen, balanceert 
Svend met een gevaarlijke hand: -800 en 12 
impen de deur uit. Even later speelt Bakkeren 
een 6♣ heel mooi af, waar Dennis en KJ in een 
kansloze 3SA zitten. Gelukkig mogen ze 3SA 
nog wel halen; schade desalniettemin 13 imps. 
Even later zit Svend zieligjes in 1♠, terwijl de 
buren 23 punten hebben. Hij komt er met 1 
down vanaf. Dennis en KJ zitten met 23 
punten in de manche en gaan 3 down; 9 impen 
de deur uit. 
 
Dan volgt een kenmerkende afsluiter van deze 
wedstrijd. Svend opent 2♣ random. We 
hebben alle  vier een 4-3-3-3  verdeling:   
 
N/OW Germann   
  ♠ B105   
  ♥ V875   
  ♦ V54   
  ♣ 743   
Bakkeren   Bertens 
♠ H642 ♠ A97 
♥ 42 ♥ HB106 
♦ A103 ♦ H76 
♣ H1095   

N

O

Z

W

 ♣ VB2 
  Winkel   
  ♠ V83   
  ♥ A93   
  ♦ B982   
  ♣ A86   
 
W N O Z 
- 2♣* dbl pas** 
pas pas   
 
*0-6 
**= 3+♣, geen eigen andere kleur 
 
Wij kunnen niet weg, terwijl zij (zonder fit in 
een major) niet weg willen: 5 gedoubleerd 
down. Dennis en KJ bieden ditmaal geen 
manche met 14 tegenover tien; 14 impen de 
deur uit. 
Deze dramatische wedstrijd eindigde in 13-70. 
We kregen nog 3 VP’s voor de moeite. Dat 
moet beter volgend weekend. Wordt vervolgd! 

 
© Star Magazine 2003 
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Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze partners vergeven 
Jules van Ogtrop 

 
De Osservatore Romano, de officiële krant van 
het Vaticaan, heeft de laatste tijd te kampen 
met een schrikbarende terugval van het aantal 
abonnementen. Ten einde hie raan het hoofd te 
bieden, zelf een overtuigd aanhanger van de 
Poolse pas zowel aan de bridgetafel als in het 
seksleven, besloten de krant nieuw leven in te 
balzen en op te fleuren met een bridgerubriek. 
Voor de benodigde kopij heeft men een geniale 
oplossing gevonden met een religieus tintje. 
Bridgende gelovigen kunnen middels een 
generale biecht absolutie verkrijgen voor hun 
bridgezonden. Aldus kunnen zij voorkomen 
dat zij daarvoor in het vagevuur moeten 
boeten. De berouwvolle bekentenissen worden 
in de krant gerapporteerd zonder vermelding 
van namen, zodat het biechtgeheim niet wordt 
geschonden.  
 
Bridgezonde nummer 1: 
 
W/NZ    
  ♠ 53   
  ♥ A87   
  ♦ AHV93   
  ♣ AB5   
♠ HB4 ♠ V10862 
♥ B10642 ♥ HV 
♦ - ♦ 7652 
♣ 98743   

N

O

Z

W

 ♣ H10 
  ♠ A97   
  ♥ 953   
  ♦ B1084   
  ♣ V62   
 
Biedverloop: 
W N O Z 
pas 1♦ 1♠ 2♦ 
pas 2♠ pas 2SA 
pas 3SA Allen pas  
 
West komt uit met ♠4. Bij oost verschijnt ♠V. 
Zuid duikt en oost speelt ♠2 na die zuid weer 
laat lopen. West komt aan slag met ♠B en 
vervolgt met ♠H voor ♠A van zuid. In de 
dummy gaat een harten weg. Zuid trekt nu vier 
keer ruiten eindigend met ♦B in de hand. West 
gooit twee harten en twee klaveren af. Zuid 
neemt de mislukkende snit op klaver heer en 

de resterende schoppen zorgt voor één down. 
Zuid had van het weinig geïnspireerde 
tegenspel kunnen profiteren als hij de eerste of 
tweede slag had genomen zolang de schoppen 
nog geblokkeerd zijn. Dan moet hij 
onmiddellijk de klaversnit nemen, want als hij 
eerst de ruitenkleur gaat afdraaien, krijgt west 
de gelegenheid om zijn blokkerende ♠H te 
lozen. Het tweemaal duiken van een lange 
kleur van de tegenpartij in een sansatout-
contract is een ingeburgerde routine en daarom 
werd deze misstap bij de biechttelling slechts 
aangerekend als een dagelijkse zonde. 
 
Bridgezonde nummer 2: 
 
N/Allen    
  ♠ 742   
  ♥ A2   
  ♦ 107   
  ♣ AH9865   
♠ AHV10953 ♠ 8 
♥ 83 ♥ HVB1075 
♦ 4 ♦ 863 
♣ B107   

N

O

Z

W

 ♣ V42 
  ♠ B6   
  ♥ 964   
  ♦ AHVB952   
  ♣ 3   
 
Biedverloop: 
W N O Z 
- 1♣ 1♥ 3♦ 
4♠ pas pas 5♦ 
Allen pas    
 
West start met ♠A en H. Oost gooit ♥7 bij en 
west vervolgt met ♥8 voor de Aas van de 
dummy. Na lang denken speelt zuid ♣A en H 
en gooit daarop een harten weg. Vervolgens 
troeft hij een klaver hoog in eigen hand. Hij 
trekt ♦A en steekt over naar ♦10. De volgende 
vrije klaver kan oost troeven. Zuid troeft over 
maar blijft met een verliezende harten zitten. 
Dit speelplan gaat alleen op als oost zeven 
harten, twee ruiten en drie klaveren heeft. Nu 
west over de hoge schoppen en oost over de 
hoge harten beschikt, ligt een andere oplossing 
zonneklaar op tafel. Zuid moet al zijn ruiten op 



 28

één na afspelen en verkrijgt dan de volgende 
situatie:  
 
  ♠ 7   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ AH9   
♠ V ♠ - 
♥ - ♥ H 
♦ - ♦ - 
♣ B107   

N

O

Z

W

 ♣ V42 
  ♠ -   
  ♥ 96   
  ♦ 2   
  ♣ 3   
 
Op ♦2 moet west een klaver laten gaan. Op 
tafel verdwijnt ♠7 en ook oost moet een klaver 
♥H lozen. Ongeloof in het wonder van de 
dubbele dwangpositie heeft zuid de das 
omgedaan en daarmee staat hij op één lijn met 
de ongelovige Thomas. 
 
Bridgezonde nummer 3: 
 
Z/Allen    
  ♠ AH73   
  ♥ 9864   
  ♦ A   
  ♣ AV83   
♠ V10864 ♠ B952 
♥ - ♥ HV 
♦ VB10873 ♦ 9652 
♣ 96   

N

O

Z

W

 ♣ HB7 
  ♠ -   
  ♥ AB107532   
  ♦ H4   
  ♣ 10542   
 
Biedverloop: 
W N O Z 
- - - 3♥ 
pas 6♥ Allen pas  
 
Bij een klaverstart gaat het contract 
onherroepelijk down, maar west kwam 
begrijpelijkerwijs met ♦V uit. Zuid maakte 
geen gebruik van dit buitenkansje. Aan slag 
met ♦A in de blinde speelde hij troef. Toen 
bleek dat er een troefslag buiten boord was, 
probeerde hij metten de klaversnit , maar ving 
bot. Met enig nadenken had zuid zijn contract 
kunnen maken. In slag twee had hij een kleine 

schoppen in de hand kunnen troeven. Dan 
volgt ♥A, waarbij het slechte troefzitsel blijkt. 
♦H moet  hij op tafel troeven voor de nodige 
extra rentree. Op ♠A en H gaan in zijn hand 
twee klaveren weg en een schoppen wordt 
getroefd. Nu gooit zid oost in met troef. Deze 
moet klaveren of ruiten spelen in de dubbele 
renonce. Zuid heeft een zonde gepleegd van 
vermetel vertrouwen in een gunstig zitsel en is 
daarvoor gestraft. 
 
Bridgezonde nummer 4: 
 
 

O/OW 
♠ A10754 
♥ HV10987 
♦ - 
♣ HV 

  

N

O

Z

W

 
♠ V3 
♥ - 
♦ HVB109875 
♣ A86 

 
Biedverloop: 
W N O Z 
- - pas 1♦ 
dbl 2♥ pas 5♦ 
pas 5♠ pas 6♦ 
dbl Allen pas   
 
Het bieden lijkt wat vreemd, maar hield 
verband met het feit dat noord zijn partner - 
een Italiaanse ongetrouwde dame van hoge 
adel en hoge leeftijd, die alom bekend stond 
als dwaze maagd - niet vertrouwde. Inderdaad 
bevestigde zij in dit spel haar reputatie  West, 
een bekend beroepsbridger, komt uit met ♣B 
voor de ♣V van de dummy. Van tafel wordt 
♥H gespeeld. Oost volgt met ♥4 en zuid troeft. 
Bij west valt ♥B. ♦H wordt door west 
genomen. Deze speelt ♠9 na. Zuid rekent er op 
dat ♥A bij west nog sec zit en durft het risico 
om de schoppen naar haar vrouw te laten 
doorlopen niet aan. Op tafel wordt ♠A gelegd 
en een harten getroefd. West speelt een kleintje 
bij en het contract is down. 
 
West had: ♠HB96  ♥AB32  ♦A  ♣B1097 
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Het lijkt er op dat west door het naspelen van 
schoppen zuid de kans geeft het contract te 
maken dat bij een klaveruitkomst down zou 
zijn gegaan. Dat is niet waar. In de dummy aan 
slag met ♣H troeft zuid een harten en speelt 
alle ruiten af. Daardoor ontstaat de volgende 
situatie: 
 
 
  ♠ A10   
  ♥ V   
  ♦ -   
  ♣ -   
♠ HB ♠ 82 
♥ A ♥ - 
♦ - ♦ - 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 5 
  ♠ V3   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ A   
 
Op ♣A moet west ♠B laten gaan en de twee 
laatste schoppenslagen zijn voor zuid. De 
biechtvader die dit verhaal aanhoorde, had 
moeite een glimlach te onderdrukken. Hij 
verzekerde de Contessa dat goedgelovigheid 
eerder een deugd dan een zonde was. 
 

 
goedgelovigheid is eerder een deugd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridgezonde nummer 5: 
 
O/NZ    
  ♠ AVB6   
  ♥ A84   
  ♦ AB753   
  ♣ 2   
♠ H98 ♠ 75432 
♥ VB9 ♥ 7532 
♦ 8 ♦ 42 
♣ AV10873   

N

O

Z

W

 ♣ 94 
  ♠ 10   
  ♥ H106   
  ♦ HV1096   
  ♣ HB65   
 
 
W N O Z 
- - pas 1♦ 
2♣ 3♣ pas 3♦ 
pas 4SA pas 5♣ 
pas 6♦ Allen pas  
 
West kwam uit met ♥V voor de ♥A op tafel. 
Zuid speelde tweemaal ruiten eindigend in de 
dummy en vervolgde voor klaver naar zijn B 
genomen door ♣V van west. Deze trok ♠9 na 
en nu zat zuid voor een dilemma. Na rijp 
beraad liet hij ♠A van de tafel spelen. Op ♠V 
gooide hij een harten weg en toen was hij één 
down. Natuurlijk waren er diverse 
mogelijkheden om dit contract te maken, 
waaronder één oplossing 100% was, mits ♣A 
maar bij west zat en dat was praktisch zeker. 
Zuid moet vóór dat hij klaveren uit de blinde 
speelt eerst ♠A meenemen. Nu kan west, aan 
slag met ♣V, geen kaart naspelen die zuid niet 
zijn twaalfde slag oplevert. Door de 
biechtvader werd deze gemiste kans terecht 
beschouwd als een doodzonde met als 
penitentie het bestuderen van de volledige 
encycliek "Ab initido  ad finem" van Sanctus 
Navigator Hendricus (Red: Start tot Finish van 
Sint/Schipperheyn) 
 
© Star Magazine 2003 
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STARFIGHTERS 

 
Marcel Winkel en Koeno Brouwer   

 

 
De bied- en spelproblemen zijn, zoals 
gebruikelijk, afkomstig uit wedstrijden op 
hoog niveau op viertallenbasis. Wat biedt u als 
zuid op de onderstaande problemen: 
 
 
1) N/Niemand 
Zuid: ♠V9  ♥HV1052  ♦864 ♣VB3 
W N O Z 
- 1♦ 1♠ dbl 
4♠ 4SA pas ?? 
 
 
2) W/Niemand 
Zuid: ♠AB1092  ♥-  ♦1092  ♣HB1098 
W N O Z 
1♥ pas 1♠ ?? 
 
 
3) N/Niemand 
Zuid: ♠109  ♥-  ♦AVB972  ♣HB653 
W N O Z 
- pas 3♥ ?? 
 
 
4) Zuid/Allen 
Zuid: ♠HV932  ♥2  ♦B  ♣AB9876 
W N O Z 
   1♣ 
2♦ pas 2SA pas 
pas dbl pas ?? 
 
 
5) Noord/NZ 
Zuid: ♠AB108543  ♥976  ♦AHV  ♣-  
W N O Z 
- pas 1♥ ?? 
    
 
a. Wat biedt u?  
b. Stel dat u 2♠ intermediate geboden heeft, 
wat biedt u na twee keer pas en 3♣ bij de 
openingsbieder? 

c. Stel dat u 1♠ heeft geboden wat biedt u na 
twee keer pas en een doublet resp 2♣ bij de 
openingsbieder? 
 
 
6) N/OW  
Zuid: ♠98752  ♥A3  ♦HVB106  ♣5  
W N O Z 
pas 1♦ dbl ?? 
 
 
De strijd is in volle hevigheid ontbrandt. 
Enerzijds wordt druk ontkend dat de jury 
voldoende niveau heeft voor een juiste 
beoordeling, vooral als de punten schaars 
worden uitgedeeld. Anderzijds is men druk 
bezig andere panelleden met psychologische 
oorlogsvoering uit te schakelen of de jury 
onder druk te zetten meer punten te geven voor 
hun toch wel erg briljante oplossing. Zie hier: 
Huub: Gezellige probleempjes wel deze keer. 
Goed te doen, dus krijgt Fransje weer een 
kansje om wat dichterbij te komen ;-). 
Fransje heeft het druk of doet althans of hij het 
druk heeft. Hij heeft zich voorgenomen om de 
vloer met Huubje aan te vegen door niet te 
"lullen", maar te scoren en doet dat dan ook 
meteen op het eerste spel met een zeer goede 
argumentatie.  
Maurits: De premisse is dat we spelen "met 
een voortreffelijke partner", maar zonder 
bijzondere afspraken. Dat betekent dus: 
Stayman, Blackwood, unusual SA en vierde 
kleur. Het is bespottelijk ervan uit te moeten 
gaan dat iets dat "de meeste spelers op dit 
niveau" spelen, in dat rijtje thuis zou moeten 
horen. Een redactie met stijl zou hebben 
geschreven: "Eigenlijk speelden NZ hier de 
wereldconventie, dus kon Zuid geen 4R beiden. 
Onze excuses dat dat in de vraagstelling ten 
onrechte achterwege is gebleven".  
Frans zegt achteloos over probleem 4: Met ♠H 
uitkomst wordt 2SA makkelijk gehaald in plaats 
van 2SA gaat makkelijk down, zoals de 
redactie stelde. 
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Kortom de strijd is hevig en het doel heiligt de 
middelen. Ziehier de briljante oplossingen van 
de panelleden en de "slechte" beoordeling van 
de jury: 
 
1) N/Niemand 
Zuid: ♠V9  ♥HV1052  ♦864 ♣VB3 
W N O Z 
- 1♦ 1♠ dbl 
4♠ 4SA pas ?? 
 
Pieter Steinz: 5♦ 
Wat anders, als het harten is hoor ik het wel en 
hebben jullie een probleem voor volgende 
keer.  
 

 
Pieter Steinz: wat anders? 
 
Goed bekeken als het harten is - en dat was ‘t - 
hoor je het wel, maar wat dan? Bied je dan 
nog 6? 
Frans Borm: 5♦  
Om te beginnen is er het probleem: "Vraagt hij 
nu azen, of niet?"  
In stresssituaties [drie esssen redactie!] mag je 
niet van azen-vragen uitgaan. 4SA houdt hier 
in dat partner naast de ruiten minstens nog een 
potentiële troefkleur heeft. In principe heeft hij 
ook klaveren. Maar zijn klaverenkleur is 
minder lang dan zijn ruitenkleur want anders 
moet hij expliciet 5♣ bieden.  
Ik bied dus 5♦. Partner kan uit de bieding 
horen dat ik echte steun heb.  
Overigens is het mogelijk dat hij na 5♦ met 
5♥ op de proppen komt. Dan kan het zijn dat 
hij via een omweg azen heeft gevraagd. Ik heb 
er een. Op 5♥ reageer ik daarom met 5SA: 
"Pik een (rood) slem."  
Toen wij elkaar ontmoetten bij de NBB beker 
finale zei Frans met een wanhopige 
gelaatsuitdrukking: "Ik moet weer Koeno-
denken" doelende op deze problemen. Dat is je 

aardig gelukt Frans in dit geval. Als de 
tegenpartij geen 5♠ had geboden, had ik 5♥ 
geboden? Overigens met de bedoeling een 
sterk spel aan te geven, sterker dan een 
onmiddellijke 5♥ en niet specifiek azen vragen, 
hoewel dat ook een sterk spel aangeeft. 
Huub van der Wouden: 5♦ 
Twee betekenissen van dat 4SA-bod: ofwel het 
Vragen der Hazen, ofwel een laag 
tweekleurenspel met nadruk op de ruiten. Het 
laatste is vrij gangbaar, maar met een 
defensieve hand zal ie ook graag doubleren 
met deze kwetsbaarheid. Ik speel 'm op een 
boel waarden in zijn kleuren, bijvoorbeeld x, 
xx, AHVxxx, AHxx.  Mocht ie per ongeluk 
van de azenvraagschool zijn, dan heb ik 1 
keycard aangegeven. Goed he? 
Is wel aardig, maar "Fransje" steekt je toch de 
loef af. Dat twee spelers van dit kaliber het 
over het raaien der azen hebben, terwijl de 
troefkleur niet bekend is, baart ons de nodige 
zorgen. 
Alex van Reenen: 5♦  
4SA blijft naar de lage kleuren rieken en 
gezien mijn gebrek aan aapjes is 5♦ ruim 
voldoende. Met een mooie hand zal maat dan 
vanzelf de 6e op kunnen rochelen. En mocht 
maat het onverhoopt en onverwacht als 
Azenvragen bedoeld heeft voor harten dan heb 
ik mooi met 5♦ één aas aangegeven  (als we 
maar geen 1430 spelen….). Met een 5-5 
ruiten-klaveren had maat overigens 5♣ 
geboden, dus 4SA is een 6-4 (zelf een 4-kaart 
kan nog prima, tenslotte had ik op 1♠ een 
negatief doublet gegeven….) of een 6-5 in 
ruiten en klaveren. Wat een onzekere 
antwoorden toch; partner kan nooit azen raden 
als er geen troef is, leer dat nu eens een keer 
af. 
 
Toine van Hoof: 5♦ 
De vraag is natuurlijk: wat is 4SA? Zou het 
Blackwood kunnen zijn met harten als troef? 
Ik betwijfel het. De kans dat mijn partner vier 
hartens heeft, is gezien mijn vijfkaart klein. 
Verder is het alleen tegenover een droomkaart 
(x-Axxx-AHVBx-Axx) slem. Goed, we gaan 
er dus vanuit dat partner met 4SA aan mij 
vraagt om een kleur te kiezen. Kan dat ook nog 
harten zijn? Misschien. Hij zou dan een 1-3-5-
4 moeten hebben, want met een 1-4-4-4 opent-
ie 1♣ en zou hij ook zelf 5♥ kunnen zeggen. 
Ik geloof alleen niet dat hij rekening houdt met 
vijf hartens bij mij. Dus word ik geacht een 
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minor te kiezen. En omdat ik geen vierkaart 
klaveren heb, moet ik 5♦ zeggen. Ik verwacht 
een 1-2-6-4 aan de overkant. Het zou toch een 
1-3-5-4 kunnen zijn, maar dan zal 5♦ niet 
slechter zijn dan 5♥. 
Overigens zou ik als zuid over 1♠ 2♥ geboden 
hebben, zelfs als ik de stomme afspraak had 
dat dit forcing is. Het Blackwoodsyndroom 
strikes again! 
Maurits van der Vlugt: 5♦ 
Het zou zomaar 6 kunnen zijn, maar dat hangt 
vooral van maat's schoppenbezit (renonce?) af. 
Bovendien hebben we hoogstwaarschijnlijk 
minstens 1 ruitenverliezer. Wellicht kunnen we 
dat vermijden door in harten te spelen, als maat 
iets heeft van -/Axx/AHxxxx/A10xx. Hoewel, 
6♥ speelt nog steeds lastig (schoppen getroefd, 
klaver naar de vrouw houdt. Wat nu?). En wie 
zegt me dat maat niet x/Ax/HVBxxx/AHxx 
heeft? 
Kortom: lekker speculeren, en dan het sufste 
bod doen. Eindelijk geen Blackwoodkronkels. 
Agnes Wesseling: 5♦ 
Ik weet niet zo goed wat ik anders zou moeten 
bieden. Als maat harten heeft, had hij of zij die 
nu zelf kunnen bieden. Misschien zit er een 
driekaart harten maar dat kan ik toch niet meer 
uitvinden. 
Peter van der Linden: 5♥ 
Om te beginnen: waarom heb ik geen 2♥ 
geboden? Of je dat nou 8-11 of forcing speelt, 
dat héb je toch (in het forcing geval nét)! 
Goed, nu moeten we proberen het beste van te 
maken: 4SA is geen RKC of kwantitatief maar 
voor take-out. Maat heeft geen vierkaart 
harten, daarmee biedt-ie 5♥. Heeft-ie alleen 
lage kleuren (1-2-5-5) en zijn ze beide even 
lang dan biedt-ie 5♣. Blijft dus over iets als 
1-3-5-4 (0-3-5-5, 0-3-6-4), waarmee hij harten 
niet wil uitsluiten, en 1-2-6-4 (0-2-6-5, meer 
mogelijkheden), waarmee hij alleen in de lage 
kleuren is geïnteresseerd, maar wil aangeven 
dat zijn ruitenkleur langer is. Hoewel 4SA met 
die 1-2-6-4 redelijk lijkt, denk ik toch dat-ie 
daarmee dan maar 5♦ moet bieden. Ik ga dus 
voor ‘enige’ harteninteresse bij maat en ga 
harten bieden (5♦ lijkt op alles een antwoord, 
maar als maat maar vijf ruitens heeft, wordt-ie 
daarin troefkort). 5♥ of 6♥? ♠V kan bij het 
grofvuil, dus qua punten heb ik niet veel over. 
Die vijfde harten zal hij wel begrijpen uit het 
feit dát ik harten bied, dus ik heb te weinig 
over voor 6♥. Vandaar 5♥. Vervelend is nu 
dat maat mij niet meer op 10 punten taxeert, 

want ik had geen 2♥ geboden, weetjenogwel? 
Maar goed ♠V ligt toch in de vuilnisbak. Wat 
heerlijk dat je weer zoveel woorden nodig hebt 
om jezelf tegen te spreken. ?V in de vuilnisbak, 
wel forcing met harten, etc. Maat kan zeker 
nog een 4 kaart harten hebben en als ie die 
biedt op vijfniveau, weet jij niet of je de zesde 
moet geven. Daarom biedt maat zijn hartens 
misschien wel aan via 4SA. Jouw bod geeft wel 
een goede reden in het goede slem van 6♥ te 
eindigen 
Kees Wulffelé: 5♣     
Dat 4SA-bod lees ik als RKCB. Het zal niet 
voor de lage kleuren zijn, anders was er wel 
5♣ gekomen. Wel lijkt het me redelijk dat 4SA 
het begin aangeeft voor het aangeven van 
controles met harten als troef. Partner zou wel 
naar zes willen maar heeft twee 
klaverenverliezers…Toch maar mijn ene KC 
aangeven. 
Als 4SA geen RKCB is, wat  in dit geval klopt,  
is het voor partner een voorstel om te spelen! 
Dat kan dus echt niet met een 3 kaart ? . 
Rinus Balkenende: één keycard (5♣  of 5♦) 
met harten als troef. 
Wie ben ik dat ik deze problemen op hoog 
niveau van commentaar mag voorzien? Het is 
dan ook een grote eer in dit selecte gezelschap 
te mogen vertoeven. De neiging naar een 
second opinion  kon ik echter gemakkelijk 
onderdrukken na het inzien van de spellen. 
Voor de nederigheid is het te hopen, dat ik er 
een paar maal naast kleun. Met ♠x  ♥ABxx  
♦AHVxxx  ♣Ax is 4 SA geen probleem, maar 
met ♠x  ♥ABxx ♦AHxxxx ♣Ax is 5♣ 
aangewezen om na 5♦  5♥ te bieden. Geen 
angst voor de ♦xxx derhalve we verlenen onze 
volle medewerking . Iets anders is Zuids’ 
doublet, dat beslist inferieur – geen hoog 
niveau hier – is aan 2♥. 6♥ kan, betekent vaak 
iets anders.  
Je argumentatie doet vermoeden dat je  erg 
goed je best doet je wens in vervulling te doen 
gaan er naast te kleunen. 4SA wordt algemeen 
niet als azenvraag beschouwd. Wel heb je de 
kaart van partner goed geanalyseerd. Wat 
geinig toch dat veel mensen twee harten wilden 
bieden met de zuidhand. 
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Naschrift 1:  
N/ Niemand Koeno Brouwer   
  ♠ B   
  ♥ AB87   
  ♦ AHB1095   
  ♣ A8   
Wubbo de Boer   Agnes Snellers 
♠ 108752 ♠ AH643 
♥ 6 ♥ 943 
♦ V ♦ 732 
♣ H109654   

N

O

Z

W

 ♣ 72 
  Rob Groenenboom  
  ♠ V9   
  ♥ HV1052   
  ♦ 864   
  ♣ VB3   
 
Op een clubavond (butler) van BCO werd er 
als volgt geboden: 
 
W N O Z 
- 1♦ 1♠ dbl 
4♠ 4SA pas 5♦ 
5♠ dbl allen pas  
 
Vraag: wat moet zuid bieden na 4SA: 
Waardering 1: 
5♦= 5; 5♥= 3; 5♣/5♦ als keycards aangeven= 
0 
 
Zuid was van plan om na het 5♦ antwoord van 
Noord 5♥ te bieden om op die manier een 
slempoging in harten aan te geven. Wubbo 
verstoorde dat plan onbewust door zijn wat 
onverwachte bod van 5♠. Zuid wist nu niet 
precies wat er aan de hand was en paste, 
waardoor een redelijk slem niet werd geboden.  
Wat kan noord hebben met 4SA? Een tweede 
kleur? Maar dan niet een 5-kaart klaver, want 
dan komt 5♣ in aanmerking. Hij kan wel een 
6-4 hebben met een vierkaart in klaver of 
harten. Verder is zuid kennelijk voldoende 
sterk om op vijf niveau te willen spelen. De 
vraag is dan of zuid moet volstaan met 
"slechts" 5♦, omdat hij voor zijn doublet toch 
wel een mooie kaart heeft. Het is in elk geval 
een redelijk 6♦ en 6♥ contract. Enkele leden 
van het panel vinden doublet van zuid in de 
eerste biedronde geen goede actie. Onze 
mening - Peter geeft dat ook al duidelijk aan - 
is dat wanneer 2♥ forcing is dat de twee 
punten in ♠ wel erg matig zijn en een doublet 
gerechtvaardigd is.   

2) W/Niemand 
Zuid: ♠AB1092  ♥-  ♦1092  ♣HB1098 
W N O Z 
1♥ pas 1♠ ?? 
 
Huub van der Wouden: 2♣  
Laatste kans om mijn kleurtje aan te bieden. 
Wie weet wat voor moois daar uit voort komt! 
(Bijvoorbeeld xx xxxx xx Axxxx). Voor 2S is 
de kleur te zwak, en daar wil ik ook liever niet 
spelen. 
Geen verontrustende woorden als: maat die je 
in zes duwt, de hartens die zoek zijn, de 
schoppenaftroevers achter je? 
Toine van Hoof: 2♣  
Dit spel ken ik ergens van. Het was toen niet 
goed om 2♣ te bieden. Toch zou ik dat in de 
praktijk doen. Ik ga er niet vanuit dat oost zit te 
vogelen met hartens mee en korte schoppen. 
Maar het zou natuurlijk best een 
schoppencontract voor ons kunnen zijn. Je zou 
met deze kaart 2♥ moeten kunnen bieden: 
Michaels, schoppen en een lage kleur. Of dat 
verstandig is, blijft de vraag. Het lijkt 
vooralsnog op een misfit-spel. 
Je hebt in je leven kennelijk al zoveel spellen 
verkeerd gedaan dat ieder spel wel refereert 
aan een minder geslaagde actie, maar dit is 
toch heus een spel uit de rijke historie van Rixi 
en Terence waar jij niet bij betrokken was! 
Neemt niet weg dat je tegenwoordig net zo 
baldadig bent als Rixi altijd was. En qua 
leeftijd begin je natuurlijk ook erg op te 
schieten. 
Maurits van der Vlugt: 2♣  
"Quick in, quick out", as the Actress said to the 
Bishop. Klaverstart vastleggen en waarden 
tonen, zodat maat mogelijk een (moeizaam 
geboden?) hartencontract kan opknopen. 
Goddank speelt de tegenpartij support dubbels. 
Langzame dubbels zijn ook niet meer 
alerteerbaar, terwijl vlotte dubbels dikwijls 
strafintentie hebben. 
Frans Borm: 2♣ 
Dat geeft mijn partner een start en een zetje om 
4♥ te dubbelen. Houdt de tegenpartij het 
rustig, dan ga ik nog schoppen bieden. 
Nou nou is dat Koeno-denken? Van zo'n ouwe 
senior verwacht je dat toch niet hè? 
Rinus Balkenende: pas 
Rechts doet geen steunbod in ♥, hij komt 
daarentegen met een matige ♠-kleur aanzetten. 
Dat duidt in eerste instantie op hun misfit. 
Bovendien neemt 2♣ geen ruimte weg en geeft 
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de opps aanwijzingen in bieden en afspel. Het 
is meer voor lieden die hun mond nooit kunnen 
houden. Ervoor spreekt het leading-directing 
karakter van de kleur, maar op het niveau waar 
ik speel beschik ik over een partner die zich 
van deze hulpjes niet hoeft te bedienen.  
De jury heeft een tweetal vragen na deze 
hooghartige voorzet: Zijn jouw partners op dat 
"hoge" niveau wel content met jou als hulpje 
(of ben jij een noodgreep)?Niet het bieden van 
de tegenstander duidt op een misfit, maar je 
renonce harten en je vijfkaart schoppenl. Wist 
je trouwens dat “lieden die nooit hun mond 
kunnen houden” er dikwijls met de prijzen 
vandoor gaan? Als men in 1940 in de top hier 
al op volgd, zou jij dat nu zelfs ook niet eens 
moeten doen? 
Agnes Wesseling: pas  
Ik wacht rustig even af wat ze verder gaan 
bieden. Ze bieden nu 5♣, doe je nog wat? 
 

 
Agnes Wesseling: ik wacht even af 
 
Peter van der Linden: pas 
Waarom zou ik de buren helpen aan hun misfit 
te ontsnappen? Misschien dat ik (of maat) later 
voor straf ga doubleren.  
Tja, je bent nou eenmaal niet zo'n rare tante 
als Rixy Markus. Zijn we wel blij mee. 
Kees Wulffelé: pas 
In de sandwichpositie ga ik niet volgen met 
2♣. De tegenpartij heeft voorlopig een 
probleem bij het vinden van een fit. Misschien 
komt west wel met een 2♣-rebid …. 
Misschien biedt ie wel 5♣ na. 
Alex van Reenen: pas  
Sorry Koeno, now you’ve got me. Hier ben ik 
echt veel te dom voor. Hopelijk hoef ik niet te 
anticiperen op een soort standaardpsyche van 
oost. pas derhalve. Laat ze maar lekker bieden, 
want –nogmaals als er normaal geboden is dan 
zal geen enkel contract echt prettig spelen… 

Alleen als 1♠ 0-4 kaart Schoppen belooft 
(goeie conventie overigens!) zeg ik doublet.  
Eindelijk iemand die ervoor uitkomt dat hij te 
dom is. 
Pieter Steinz: pas   
Ik wacht een rondje en pas. Ik kom nog wel 
aan de beurt  
Je wordt wel rustiger de laatste tijd Pieter! 
 
Naschrift 2: 
 
W/Niemand Terence Reese  
  ♠ -   
  ♥ A109832   
  ♦ 87   
  ♣ AV432   
  
♠ 43 ♠ HV8765 
♥ HVB54 ♥ 76 
♦ AHB65 ♦ B43 
♣ 5   

N

O

Z

W

 ♣ 76 
  Rixi Markus   
  ♠ AB1092   
  ♥ -   
  ♦ 1092   
  ♣ HB1098   
 
In het eerste spel van een robberpartij speelde 
Rixi bij deze gelegenheid met de vermaarde 
Terence Reese. Rixi die wel eens wat 
onorthodoxe biedingen pleegde - die door 
Reese veelal gewaardeerd werden met "risky"-
bids in plaats van Rixi-bids - bood in de 
gegeven situatie 2♣. Hierna ontstond het 
volgende interessante biedverloop: 
 
W/Niemand: ♠AB1092  ♥-  ♦109-  
♣HB1098 
W N O Z 
1♥ pas 1♠ 2♣ 
2♦ 5♣ pas pas 
dbl rdbl allen pas  
 
Vraag: wat biedt zuid na 1♠? 
Waardering: 2♣= 5; pas= 3 
 
West incasseerde twee ruitenslagen en dat was 
dat. Nadat Rixi het gedoubleerde contract en 
een vette geldpremie eenvoudig binnenhaalde, 
bedankte zij Terence voor het gestelde 
vertrouwen in haar. Reese antwoordde 
droogjes dat hij met iedere partner - except 
Risky - slem zou hebben geboden.  
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In die tijd bood men niet zo snel. De jury vindt 
het 2♣ bod ook niet opgelegd en staat opnieuw 
voor een lastige beoordelingskeuze. Het succes 
van het 2♣-bod in de partij heeft de doorslag 
gegeven.  
 
 
3) N/Niemand 
Zuid: ♠109  ♥-  ♦AVB972  ♣HB653 
W N O Z 
- pas 3♥ ?? 
 
 
Rinus Balkenende: 4♦ 
De laatste kans. En na 4♥ (dbl) ook nog 5♣? 
Jazeker, want wat moet maat bieden met:  
♠Axxx  ♥xxx,  ♦H  ♣AVxxx ? Het is al 
moeilijk genoeg na 3♥ en als je niets doet, 
bereik je wellicht via 4SA in de volgende 
ronde 5 of misschien 6♣. Maar met 
bovenstaande hand kan maat in ieder geval na 
3♥ - pas - 4♥ niets doen.  Het een en ander 
klinkt wat onvoorzichtig en soms heeft maat 
een ramphand maar 4♦ blijft gerechtvaardigd. 
Als het gaat 4♦ - pas - pas zien we dit spel 
terug in de volgende Starfighters .... 
Frans Borm: 4♦  
Je kunt ook passen en hopen dat partner 3SA 
biedt. Als je consequent bent, zeg je dan weer 
pas. Dan kan het best zijn dat je de enige goede 
manche bereikt hebt. Maar de kans is zeker zo 
groot dat je van de overkant te horen krijgt: 
"Het was 6 laag partner. Beviel je hand je 
niet?" Daarom bied ik meteen 4♦. 
Maurits van der Vlugt: 4♦ 
Nu of nooit…. Wedden dat OW hier 
strafdubbels spelen? 
Je hebt de hele wereld al gezien, maar nog 
steeds geen "wereldconventie"? 
Toine van Hoof: 4SA  
Dit spel ken ik zeker ergens van. Het is geen 
4♥ voor hen omdat mijn maat ♥V-derde 
achter aas-heer heeft en geen 5♦voor ons 
omdat links ♣V10x heeft. In de praktijk bied je 
met deze kaart zeker 4SA. Steeds als jij een 
spel denkt te kennen, liggen wij blauw van het 
lachen. Ditmaal was dat anders. 
Huub van der Wouden: 4SA 
Moeilijk, maat is een gepaste hand, dus de 
kans dat we zelf echt veel slagen zullen halen 
is niet heel groot. Voordeel van dit bod is dat 
je in 1 keer je hand kwijt bent, en je komt best 
in de buurt – alleen je klavers zijn wat te 
mager. En ach, ik houd wel van hoog voor de 

pot, je weet nooit wat er gebeurt (zie ook 
handje 5!). Nu passen en dan 4SA bieden laat 
oost weer meebeslissen, dus snel is beter. 
Agnes Wesseling: 4SA 
Neemt in ieder geval een hoop biedruimte weg. 
Peter van der Linden: 4♥ 
Wereldconventie (hoop ik). Moeilijk, moeilijk, 
pas is zeker ook niet gek. 4♥ zal wel eens mis 
gaan, de hand is minimaal Als je past en links 
zou 4♥ bieden, dan krijg je een herkansing 
(4SA), dan is vijf laag een uitnemer (die je 
soms nog maakt ook). Het punt is dat als links 
past, partner, met hartenlengte, niet in 
beweging te krijgen is, terwijl er dan een 
aardige kans is dat je vijf laag maakt. Geef 
hem iets als ♠Hxx ♥V10xx ♦xx ♣A10xx. 
Helaas zul je echter na dat biedverloop ook 
vaak net één te hoog zitten. Ongetwijfeld gaan 
jullie me vertellen dat west met de hele wereld 
en (ook) een korte hartenkleur achter me zit en 
ik (of maat) voor 1100 ga, maar die enkele 
keer dat dat gebeurt, is geen reden er met een 
op zich geschikte hand niet in te komen. Wel 
zou ik liever een natuurlijke 4♦ bieden, maar 
ja, dat schijnt in diezelfde Wereldconventie 
ruiten en schoppen te beloven... 
Je hoort de 4♦ bieders het niet hebben over de 
wereldconventie, omdat men dan een beetje 
knel denkt te zitten, terwijl ze die in de praktijk 
natuurlijk allemaal spelen. 4SA kan je ook 
spelen als minors en niet al te sterk en 4♥ 
minors met wat meer kracht. Schoppen en een 
minor bied je inderdaad via de 
wereldconventie. 
Alex van Reenen: 4♥ 
Misschien is pas wel het beste bod, na een 
voorgepaste maat, maar zoals Marcello altijd 
luid verkondigt six-four: bid one more; six-
five: lekker wijf! (of vangt alleen mijn 
Freudiaans gehoor dat op?). Deze hand is wel 
mooi om de wereldconventie uit te breiden: 
4♣=♣+♠, 4♦=♦+♠, 4♥=♣+♦ ongelijke 
lengte minimaal 6-5, 4SA=♣+♦R gelijke 
lengte minimaal 5-5.. Na 4♥ vraagt dan 4SA 
naar de 6-kaart. Kortom: 4♥ met bovenstaande 
holding. 
Enne Koeno, ik verwacht wel een hoop punten 
hiervoor. Na de laatste avond howell heb je 
nog wel iets goed te maken…. Gelukkig zit je 
nu weer in de A, waardoor –deo volente- de 
kwaliteit van je commentaar ook zal toenemen. 
Van de polemiek die wij gevoerd hebben over 
jouw vorige beoordeling zou ik graag de Star-
lezers en lezeressen mee laten genieten, maar 
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gelukkig voor jou is censuur tegenwoordig 
weer bespreekbaar….  
Het verschil tussen 4♥ en 4SA kan volgens ons 
beter kracht zijn en geen lengte. Je wilt 
namelijk aan kunnen geven of je aan het 
redden bent, of dat je slemaspiraties hebt. We 
begrijpen dat Koeno gechanteerd en 
gedemoniseerd word. Verder is je commentaar 
wel redelijk dus we geven je voldoende punten. 
En verder kom maar otp met je polemiek. 
Vooral Marcel lust je rauw. 
Kees Wulffelé: pas  
Om hier de wereldconventie te gebruiken 
(4♥)is achterlijk. Je belooft dan een hand die 
een manche aan kan, en dat met al die 
verliezers…. Na 4♥ en pas van partner wil ik 
echter wel 4SA bieden. 
Wij zijn het eens dat je niet een beetje 
"achterlijk" bent.  
Pieter Steinz: doublet  
Na een schoppenbod kan ik mijn minors nog 
wel laten horen.  
Denkt partner dan niet dat je ♠ AHxx ♥ xx ♦ 
AHVx ♣Axx hebt als je 5♣ biedt en 4SA klinkt 
erg als apen raaien. 
 
Naschrift 3: 
 
N / Niemand    
  ♠ V74   
  ♥ V104   
  ♦ H43   
  ♣ A984   
    
♠ H8653 ♠ AB2 
♥ AH5 ♥ B987632 
♦ 105 ♦ 86 
♣ V102   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
     
  ♠ 109   
  ♥ -   
  ♦ AVB972   
  ♣ HB653   
 
W N O Z 
- pas 3♥ ?? 
 
Waardering 3: 4SA= 5; pas/4♦=4; 4♥=2; dbl= 
0 
 
Op dit niveau spelen de meeste spelers de 
wereldconventie. Dat is de reden dat het 4♦-
bod "slechts" 3 punten heeft gekregen. 

Eigenlijk vinden wij de zuidhand geen 4SA/4♥ 
waard, maar je moet een keuze maken uit o.i. 
minder goede alternatieven.  
In een oefenpartijtje viertallen op Star ter 
voorbereiding van de NBB beker finale bood 
zuid op de ene tafel onmiddellijk 4SA hetgeen 
zijn partner verleidde 6♣ te bieden. Op de 
andere tafel paste zuid beheerst en bood in 
tweede instantie 4SA nadat west zijn partner 
had opgehoogd naar de manche. Daar werd 5♣ 
het eindbod. Opvallend is het hoge bieden aan 
beide tafels. Een biedverloop van 3♥ en 
vervolgens allen pas is bijna niet meer voor te 
stellen. Verder komt een pas van oost 
natuurlijk heel goed in aanmerking. Waar haalt 
west de kracht vandaan om 4♥ te bieden? Men 
is als partner zo ingesteld op een slechte kaart 
bij een preëmptieve actie dat men zelfs 6♣ niet 
meer durfde te dubbelen. Ter informatie: de 
NBB finale werd niet gewonnen. 
 
4) Zuid/Allen 
Zuid: ♠HV932  ♥2  ♦B  ♣AB9876 
W N O Z 
- - - 1♣ 
2♦ pas 2SA pas 
pas dbl pas ?? 
 
Alex van Reenen: pas  
Zelf had ik deze hand met 1♠ geopend. Met 
deze hand zal het regelmatig voorkomen dat je 
op hoog niveau moet beslissen of je een 5 kaart 
schoppen nog in beeld brengt. En als je dat 
doet kan het tot kleine drama’s leiden. En 
mocht er verder geboden worden dan verwacht 
maat meestal wat meer dan deze 11-punter. 
Alleen met sterke handen zou ik zelf met de 6 
kaart minor i.p.v. de 5 kaart major openen. 
Maar goed, dit gezegd hebbende, is het in 
bovenstaand biedverloop evident dat maat een 
strafpas in ruiten heeft. 2♦ zal ongetwijfeld 
zeer zwak nu zijn. 2SA moet haast een soort 
vertwijfelingsbod zijn geweest…Maar waar zij 
de hartens gebleven???? Maat heeft vast iets 
van een 5-5 harten-ruiten….Had ik maar met 
1♠ geopend, dan was het allemaal wat beter te 
overzien qua bieden…..Consequentie van de 
1♣-opening is natuurlijk wel dat ik nu ga 
passen. 3♠ is echt een volkomen blinde gok…. 
Kortom: pas. 
Peter van der Linden: pas. 
Kunnen jullie er niet bij zeggen wat 2♦ is? Ik 
ga uit van zwak. Verder had ik 1♠ geopend, 
maar dat gaat (toegegeven) ook wel eens mis. 
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Ik denk dat maat niet alléén in ruiten tegenzit 
en verder niets heeft, wat hem betreft zou 2SA 
dan vermoedelijk op de andere kleuren kunnen 
binnenkomen. Hij heeft ook niet beide hoge 
kleuren (anders negatief doublet), dus heeft hij 
bijvoorbeeld iets als: ♠xx ♥Axxxx ♦H98x 
♣10x (oost ♠ABxx ♥HVxx ♦xx ♣HVx). 
Zo’n soort hand kan verklaren waar toch al die 
hartens zijn. Ik hoop dus maar dat hij de 
hartenkleur stopt. Jullie vragen het niet, maar 
ik kom met klaveren uit, niet met schoppen. 
Het doemscenario is natuurlijk dat ik het mis 
heb en oost zes hartenslagen maakt, een 
klaveren bij de start en ♦A en wij vijf 
schoppens en  klaveren hadden kunnen 
maken... Het alternatief is m.i. niet 3♠ maar 
3♣. Maat is niet kort in klaveren, gezien zijn 
doublet. 
Kees Wulffelé: pas  
Dat wordt een lekker hapje na ♦B-start. 
Partner verzorgt de verdediging in de rode 
kleuren en ik in de zwarte. 
Rinus Balkenende: pas 
De pas kan niet het probleem zijn. Veel 
intrigerender is de vraag of ik een maakstart 
kan verzinnen, zeker nu het op deze manier 
onder de aandacht wordt gebracht. Gelukkig is 
dat hier de vraag niet. 
Toine van Hoof: pas  
Er zijn twee rare dingen aan dit spel. Het eerste 
is dat ik ♦B heb. Dat klopt gewoon niet. Nu 
mijn partner die kaart niet heeft, moet hij voor 
zijn strafpas op 2♦ nog iets meer in de defense 
hebben. Maar waar haalt oost dan zijn 2SA-
bod vandaan? Het tweede is het ontbreken van 
de vraag: Stel dat je past, wat kom je dan uit? 
Dit betekent dat het òf heel slecht is om te 
passen (2SA wordt bij elke start gemaakt) òf 
heel goed (2SA gaat bij elke start veel down). 
Ik hou het op het laatste. Partner heeft 
minimaal een punt of negen, vrijwel allemaal 
in de rode kleuren en hooguit vijf zwarte 
kaarten. Het lijkt dus beter om tegen te gaan 
spelen. 
We hebben het er nog even met Jeanine over 
gehad. Als tegenspeler "val je tegen", maar als 
koele analyticus ben je op zijn best. Je maat 
had eigenlijk wel die ♦B moeten hebben. Het 
bleek dan ook een vrij mager doublet te zijn, 
maar dat is jouw probleem niet. 
Maurits van der Vlugt: pas  
Interessanter als start- dan als biedprobleem. 
Noord heeft de ruiten en waarden, OW op zijn 
best een 4/4 hartenfit. Waar komen hun slagen 

vandaan? Het lijkt erop dat Oost een beetje uit 
nood 2SA heeft geboden (geen ruitens en 4+ 
klaveren), dus ik kom met schoppen uit. 
Gelukkig kunnen jullie me daar geen punten 
voor afpakken. Nu we het daar toch over 
hebben: gaan jullie ooit de punten toewijzing 
afhankelijk maken van de technische merites 
van een actie. Of blijft het bij: "je maat heeft 
iets volkomen idioots gedaan, maar als je 
telepathisch bent het per ongeluk goed doet 
krijg je de meeste punten"?  
Eindelijk komt je scoringsdrang bovendrijven; 
waar was je al die tijd? Degene die het 
technisch het best doet krijgt de meeste punten. 
En net zoals in het eggie, ben jij dat niet al te 
vaak geweest, luister eens wat beter naar: 
Huub van der Wouden: pas  
Maat heeft een strafpas. Het zou wel makkelijk 
zijn als jullie erbij vertellen wat 2♦ betekent! 
Ik ga maar uit van intermediate – 
hoewel…waar moet oost dan op zitten bieden? 
Goed, uit het bieden lijkt het dat west een 2461 
heeft, noord een 2452, en oost een 4414, en wij 
hebben ongeveer de helft van de punten. We 
gaan dus maar voor een prijs, want zelf spelen 
lijkt me ook niks. Klavertje uit, maat een 
honneur – wat kan ons gebeuren ;-)? 
Wil je het nog gemakkelijker hebben. Dan gaat 
Fransje nog meer punten pakken.  
Frans Borm: 3♣   
In een biedwedstrijd kun je op safe spelen. Je 
krijgt altijd punten voor een pas, want dubbel-
dummy kan 2SA vast twee down als partner 
een strafpas op 2♦ heeft en minstens een 
vijfkaart harten. In de wedstrijdpraktijk is 
passen volkomen onverantwoord. Je hebt geen 
flauw idee of en waar partner zwarte plaatjes 
heeft. De start kan drie slagen uitmaken. Hoe 
vroeg je ook overzicht krijgt bij het tegenspel, 
het is al te laat. De verdediging heeft na enkele 
slagen totaal geen communicatie meer. 
Grinnikend gooit de leider noord en zuid om 
beurten in. Wie dus past in deze misfit, heeft 
weinig feeling voor het spel. Hij kan boeken of 
artikelen gaan schrijven maar moet niet in een 
speelzaal komen. Als oost 3♣ dubbelt, vlucht 
ik naar 3♠.  
Dat je Huub liever niet in de zaal tegen komt, 
hadden we al begrepen, maar al die andere 
passers hierboven wil je toch niet verbannen? 
Wat die ingooien betreft moet je jezelf niet al te 
veel zorgen maken, zolang je maar voldoende 
vaak wordt ingegooid. Geinig is dat ze je 
dubbelen in een misschien wel maakbare 
contract om vervolgens te vluchten naar de 5-1 
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fit. Blijven zitten is voor het partnership beter. 
Dat partner zijn bieden niet heeft, is slecht 
voor het partnership maar daar kan jij niks 
aan doen. 
Pieter Steinz: 3♣   
Ik twijfel tussen 3♣ en 3♠. Had maar anders 
geopend. Gezien het geringe aantal 
honneurpunten kies ik voor 3♣ en na een 
eventueel 3♦ bij oost kan ik mijn schoppen 
ook nog laten horen.  
Agnes Wesseling: 3♠ 
Dit moet wel een 5 kaart schoppen beloven, 
maat heeft n.l. geen negatief doublet gegeven. 
Het 2SA bod beloofd vast ook ruiten dus 
passen lijkt mij niet goed.. 
 
Naschrift 4: 
 
Z/Allen Bert Daemen  
  ♠ HV932   
  ♥ 2   
  ♦ B   
  ♣ AB9876   
♠ AB87 ♠ 1065 
♥ V1043 ♥ AHB 
♦ 4 ♦ HV9765 
♣ V1054   

N

O

Z

W

 ♣ 3 
  Frank Burghout  
  ♠ 4   
  ♥ 98765   
  ♦ A10832   
  ♣ H2   
 
Op een clubavond oefende het eventuele 
nieuwe - inmiddels weer opgeheven 
combinatie - paar voor BCO I in de 
meesterklasse Burghout -Daemen:  
 
W N O Z 
 1♣ 2♦* pas 
2SA pas pas dbl 
pas 3♠ pas 3SA 
dbl 4♣ pas 4♥ 
dbl 5♣ dbl Allen pas 
*intermediate 
 
Vraag: wat biedt zuid na doublet van partner? 
Waardering 4: pas= 5; 3♣=3; 3♠= 1 
 
Bert koos met zijn zeer distributionele hand 
voor 3♠ waarna het eindcontract - na een 
biedverloop dat niet de schoonheidsprijs 
verdiende - 5♣ gedoubleerd twee down 

gespeeld werd. Zuid gaf op zijn ruiten bezit 
een vrij scherp strafdoublet onder het motto 
"Als tegenpartij geen 3SA biedt, zal met dit 
slechte ruitenzitsel het spel wel down gaan". 
2SA is zoals het zit inderdaad gemakkelijk 
down te spelen, als je tenminste niet met ♠H, 
maar met de opgelegde (?) ♦B start. De 
ruitenkleur had nog wel slechter tegen kunnen 
(moeten) zitten in dit biedverloop en Bert had 
ons inziens dan ook moeten passen en zeker 
geen 3♠ moeten bieden. Weglopen uit maats 
strafdubbel kan wel als je een jaartje  of tien 
samenspeelt, anders is het killing.  
 
5) Noord/NZ 
Zuid: ♠AB108543  ♥976  ♦AHV  ♣-  
W N O Z 
- pas 1♥ ?? 
    
 
a. Wat biedt u?   
b.   Stel dat u 2♠ intermediate geboden heeft, 
wat biedt u na twee keer pas en 3♣  bij de 
openingsbieder? 
c.   Stel dat u 1♠ heeft geboden, wat biedt u na 
twee keer pas en een doublet (c1) resp 2♣  (c2) 
bij de openingsbieder? 
 
Rinus Balkenende: 
Spel 5a. 1♠   
Omdat ik constructieve volgbiedingen speel, 
kan ik er in de volgende ronde eventueel nog 
eentje bij doen. 
Spel 5b. pas 
Onderbondvraagje. Vertel één verhaal niet 
tweemaal, zeker in bridge. Bovendien hijgen 
de schoppen hier vrijwel zeker allemaal in je 
nek. 
Spel 5c 1. 2♠ 
Zie bij 5a. 
Spel 5c 2. 2♠ 
Maar met minder overtuiging. De schoppens 
zitten er grotendeels achter en dan moet ik 
mijn afspeeltechniek aanwenden voor de 
overslag. 
Eindelijk heb je het weer eens helemaal door 
Rinus! 
Frans Borm:  
a. 1♠ 
Dat bood ik in de praktijk ook. Als het 4♠ is, 
krijg ik vast nog de kans dat te bieden.  
b. 3♠  
Een intermediate is niet alleen onderboden 
maar het is ook een onhandig bod. Je loopt het 
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risico dat 2♠ wordt rondgepast als het 4♠ is, 
en als dat er niet zit, ben je niet uitverteld en 
moet je met dit maximum plus extra troef nog 
een keer bieden. Na 4x harten ligt 3♠ al voor -
800.  
c1. Redoublet 
Rustig aan, de bieding riekt. Zet de zaak op 
scherp en probeer partner er zoveel mogelijk 
bij te betrekken.  
Krijgt partner niet een verkeerd beeld van je 
kaart dan? Redoublet zouden wij gebruiken 
voor een evenwichtig spel met een zeer goede 
5-kaart♠ (HVB109x, xx, AHX, VBx), vrijwel 
niet down te branden in 1♠  en enige kracht in 
de andere kleuren. Het gevaar is dan dat 
partner in  een lange eigen kleur gaat bieden. 
c2. 2♠  
Rustig aan, de bieding riekt. Deze variant deed 
zich bij mij voor in de finale van de NBB-
beker. Ik werd in 2♠ gedubbeld door west met 
HV9762, Hx, xxx, Hx. Door een tegenspelfout 
(3x harten, ♣A na getroefd, 2x ruiten en ♠10) 
ontsnapte ik voor -200. 
Dat rustige heb je natuurlijk van die ouwe 
senioren gepikt, Frans 
Pieter Steinz:  
5a 1♠  
5b 3♠  
5c 3♠ 
Toine van Hoof:  
a. 4♠. Ik weet dat ik nu (NBB-beker-finale) 
voor minimaal 1100 ga maar ik kan met deze 
os niet met minder volstaan. 
b. (N.v.t.) pas . Kennelijk heb ik een 
schoppentje bij de klaveren zitten. Het is 
onwaarschijnlijk dat ik dat nu opeens na 3♣ 
ontdek. Dus pas ik. 
c. (N.v.t.) 3♠. Kennelijk heb ik twee 
schoppentjes bij de klaveren zitten. Gelukkig 
ontdek ik dat en krijg ik van oost een 
herkansing. Ik stort me enthousiast in het mes. 
Min 800 is geen ramp want het is 3SA voor ze. 
Kees Wulffelé:  
a. 4♠, omdat partner een gepaste hand heeft 
b. dbl, gevolgd door 3♠ 
c. 3♠ en 3♣,  gevolgd door 3♠ 
Peter van der Linden:  
a. 3♠, dat kan bij deze kwetsbaarheid niet 
misverstaan worden. 
Dat valt tegen, want wij begrijpen er niets van. 
Deze hand vinden wij veel te sterk voor een 
kwetsbaar 3♠ bod. Zelfs Culbertson met zijn 
regel van 2/3 down niet/wel kwetsbaar zou dat 
niet verzonnen hebben.  

b. 3♠, ik heb acht slagen. Zo kan oost ons 
alsnog in een kouwe 4♠ praten. 
c. 3♠, ik heb nog steeds acht slagen. 
Maurits van der Vlugt:  
a. 1♠ 
Zonder de 3 kleine harten had ik 4♠ gedaan, 
maar dat is nu zomaar down van boven, met 
een tikkie van links als die HVx blijkt te 
hebben. Ik bied vervolgens 3♠ bij mijn 
volgende beurt, om een sterkere hand dan een 
intermediate aan te geven. Aangezien ik niet 
met dubbel ben begonnen, toont dat 
speelslagen in plaats van punten.  
 

 
Maurits van der Vlugt 
 
Je bent net zo goed als Koeno, maar dat wist je 
natuurlijk al. Die bood en redeneerde precies 
hetzelfde, maar kwam zoals de meeste ook 
bedrogen uit. 
b. pas 
Niet goed, maar wel consequent. Als ik 2♠ 
intermediate had geboden, heb ik blijkbaar zo'n 
pessimistisch wereldbeeld, dat een 3♠-bod nu 
niet meer in overeenstemming met mijn 
depressieve persoonlijkheid zou zijn. 
Overigens is 2♠ niet alleen conservatief, het is 
ook suf. Als je voor het bereiken van de 
manche afhankelijk bent van de buren voor een 
tweede kans om je schoppen aan te bieden, dan 
kun je natuurlijk beter laag beginnen. 
Je bent toch wel zo flexibel in Australië 
geworden dat je naderhand wilt inzien dat je 
eerste bod niet juist is geweest en je 
herbiedingen daaraan aanpassen? 
c. 3♠  
Zie onder (a), het wordt eentonig. 
Huub van der Wouden:  
a. 1♠ 
Lastig als je het eindresultaat aan onze tafel 
weet! Vreemd wat er kan gebeuren als je hoog 
biedt – je ligt voor 1400 maar zelfs 
Schollaardt-Drijver, toch niet de minste, 
konden ons niet oprapen hier. Maar goed – ik 
vind die 3 kleine hartjes uiterst verdacht, dus ik 
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bied geen 4, geen 3, geen 2, maar 1S. Mijn tijd 
komt nog wel. Vervelend dat Huub spellen 
ouder dan een week tegenwoordig kan 
onthouden. 
b. pas 
Stom bod, intermediate met een zevenkaart, 
een renonce, en 3 keiharde slagen in een 
bijkleur. Dan heeft 4 nog meer mijn symphatie. 
Nu maat na mijn 12-16 niets kan bieden, lijkt 
het wel erg link om er nu nog in te komen. 
Zelfs met nog wat kaarten als xx Hxx xxx 
Hxxxx is 2♠ waarschijnlijk het maximum. 
Nog meer reden om nu gewoon te passen. 
c. 2♠ 
Tja, nog eentje erbij. Als je intermediate speelt 
is dat gemakkelijker. Nogmaals, met deze 
kwetsbaarheid is 3♠ gewoon te link. 
Agnes Wesseling:  
a. 4♠ 
Laat ze het verder maar bekijken. 
b. 3♠ 
Maat ik heb nog een schopje ontdekt en een 
goeie hand. 
c. 3♠ na beide biedingen  
Een sterke hand maar niet geschikt voor 
informatiedoublet. Maat heeft tenslotte maar 
heel weinig nodig voor de manche. 
Alex van Reenen:  
a. 4♠ 
Ken uw klassiekers. NBB-finale 2003, i 
presume. Eindelijk kan ik het een keer met Rik 
Deadshort eens zijn. 4♠ is na een gepaste maat 
volkomen normaal. En dat er HV9762 in je 
nek hijgt, komt natuurlijk nooit meer voor. 2♠ 
en 3♠ zijn over het algemeen zwak, maar zelfs 
een 2♠ intermediate komt mijns inziens echt 
niet in aanmerking met een 7 kaart. Het enige 
alternatief is 1♠, maar wil je nu echt dat maat 
gaat meedenken op deze hand…of hoop je dat 
ie er 4 meeheeft? Keep on dreaming! 
b. pas  
Me 2♠ als intermediate voorstellen kost me al 
zoveel energie en ongeloof dat ik het antwoord 
kort moet houden: Indien iemand meent dat ie 
deze hand als intermediate moet verkopen die 
moet de, qua resultaat, prettige consequenties 
aanvaarden van zijn “bieden” en een paskaartje 
neervlijen.  
c. 2♠ 
Ook in deze is consequent zijn het credo. Als 
we 1♠ gevolgd hebben en maat is niet in staat 
tot een constructieve bijdrage dan moeten we 
ons nu ook beperken tot een koele 2♠. Dat 
geldt voor zowel na een doublet als na 2♣. 

Aan de bescheidenheid herkent men de 
meester tenslotte…. 
Ik heb naar aanleiding van bovenstaande hand 
overigens aan heel wat spelers gevraagd in 
welk contract zij zouden willen zitten. 
Niemand verzon het goede antwoord: 1♠ 
geredoubleerd, want dat lijkt toch het veiligst. 
Edoch, zelfs dat blijkt meestal in de praktijk 1 
down te gaan…. 
 
 
Naschrift 5: 
Dit was het (zeer verknipte) spel uit de NBB 
beker finale op zaterdag 3 mei jongstleden: 
 
N/NZ    
  ♠ -   
  ♥ 852   
  ♦ 9752   
  ♣ B109754   
♠ HV9762 ♠ - 
♥ H3 ♥ AVB104 
♦ B43 ♦ 1086 
♣ H3   

N

O

Z

W

 ♣ AV862 
  ♠ AB108543   
  ♥ 976   
  ♦ AHV   
  ♣ -   
 
 
Er gebeurde van alles op dit spel, variërend 
van 2-4 down in ♠ contracten. Wat we 
niemand hebben horen zeggen (op Rinus na) 
dat oost eerder een renonce schoppen toont 
door te heropenen met 2♣ dan met een doublet. 
Nu de zes ontbrekende schoppens 
waarschijnlijk voor een groot deel achter je 
zitten, is enige terughoudendheid zeker op zijn 
plaats.  
 
6) N/OW  
Zuid: ♠98752  ♥A3  ♦HVB106  ♣5  
W N O Z 
pas 1♦ dbl ?? 
 
Huub van der Wouden: 1♠ 
Leuk probleem met een boel mogelijkheden. 
Eerst maar de fitbids (2♠ en 3♠, als je dat 
speelt tenminste). De schoppens zijn te slecht 
hiervoor, de bedoeling is dat maat z'n hand kan 
evalueren. Nu is de mooiste holding een 
singleton, en Hx is slecht, dus een fitbid valt 
voor mij af. Blijft over de vraag, of je de 
schoppen in de aanbieding wilt doen als 



 41

speelkleur. Het ligt eraan, hoe hoog het bieden 
is als jij weer aan de beurt bent. Als ik 4♦ na 
kan bieden, dan is de informatie dat ik slechte 
schoppen heb (want geen fitbid). Als ik 5♦ 
moet bieden over bijvoorbeeld 5♦ of 4♥, dan 
had ik beter meteen mijn steun in de 
aanbieding kunnen doen. Ik denk dat het 
bieden niet zo hoog zal komen, en dus geeft 
1♠ me twee kansen: dat maat kan steunen 
(direct of via dbl), of dat ik 3♦ of 4♦ na kan 
bieden. Het is tenslotte ook wel eens gewoon 
4♠ (tegenover Axxx Hx Axxx Vxx oid). 
Frans Borm: 1♠  
Je weet maar nooit, misschien hebben we ook 
een schoppenfit. Bovendien krijg je de meeste 
informatie als je de bieding laag houdt. En dat 
is belangrijk want wij gaan waarschijnlijk dit 
spel spelen.  
Peter van der Linden: 1♠ 
Aangenomen dat dat forcing is. Dan geen 
redoublet, ik ga toch niet passen op maats 
doublet op 1♥ of 2♣. Later ga ik springen in 
ruiten. Als 1♠ niet forcing is, is er reëel gevaar 
dat dat rondgepast wordt. Dan toch maar 
redoublet. Het wordt dan lastig na 2♣ van hen: 
moet ik springen op vijf kleintjes? 2♠ is dan 
namelijk geloof ik niet forcing (1♠ na 1♥ 
geloof ik wel). Rotprobleem dus: veel hangt af 
van je afspraken. Merk op dat je de 
schoppenfit serieus moet onderzoeken, want 
5♦ gaat vaak down op drie topverliezers en 
3SA is het ook echt niet altijd... 
Kees Wulffelé: 1♠ 
Dat spelen we toch gewoon als forcing? 
Maurits van der Vlugt: 5♦. 
Ik hoop van harte dat Marcel en Svend als OW 
nu genaaid zijn door hun afspraak dat een pas 
van west nu forcing 'moet' zijn!  
De +550 is kattenpis vergeleken met de vele 
maanden dat ik hun dit spel aan de bar onder 
de neus kan wrijven. Er zijn inderdaad 
Amerikanen die een pas na 5 ruiten als forcing 
spelen. Svend en Marcel zijn echter al jaren 
niet meer bang voor hun kwetsbare 
tegenstanders en beginnen rustig met 1♠. Als 
we hoog bieden, hebben we meestal niks, 
daarom komt deze kaart dus zeker niet in 
aamerking voor een hoog bod. 
Toine van Hoof: 5♦ 
Het eerste wat in me opkwam. Ik heb daarna 
Jack wat spellen laten schudden met het 
gegeven profiel. Dan blijkt dat het 1 op de 4 
keer 5♦ voor ons is, en 1 op de 2 keer niet 
meer dan 3♦ of 4♦. Dat maant tot enige 

voorzichtigheid. Verder is het ondanks mijn 
slechte vijfkaart en de verwachte vierkaart 
schoppen bij oost toch nog 1 op de 6 keer 4♠. 
Jack biedt dan ook automatisch 1♠ met deze 
kaart. Maar in een heel enkel geval is het 4♥ of 
5♣ voor de tegenpartij. Ik ga ze dat niet laten 
uitzoeken en biedt meteen 5♦. 
 

 
Jack biedt automatisch 
 
Agnes Wesseling: 5♦ 
Misschien is het wel 6, maar ja zij gaan vast de 
harten of de klaveren bieden en dan weet je het 
nog niet. Nu moeten ze nog beginnen en op 5 
niveau is dat niet zo makkelijk. 
Alex van Reenen: 2♦ 
De natuurlijke bridger zal voor 1♠ kiezen, 4+ 
kaart en ronde-forcing. Ik zelf voel echter met 
deze hand veel meer voor 2♦ als inverted 
minor, want ik heb natuurlijk slemvisioenen. 
Nadeel is dat je een mogelijke schoppenfit laat 
verdrinken, maar gezien het doublet van oost is 
of die schoppenfit niet aanwezig of de 
schoppens zitten redelijk krom. Alleen met een 
sterke hand bij oost zal 1♠ beter uitpakken. 
Voordeel is echter dat je de ziel van je kaart 
verkoopt en dat een singleton schoppen bij 
maat met een paar mooie plaatjes tot een 
ruitenslem op heel weinig punten kan leiden.  
De tegenstander heeft nu wel erg veel ruimte. 
Als je toch de ♠-kleur wil overslaan - wat heel 
redelijk lijkt - en slemvisioenen hebt, komt 4♣ 
als splinter meer in aanmerking. Dan vang je 
twee vliegen in één klap. 
Pieter Steinz: 3♥  
Controle voor ruitencontract met lekkere 
preëmptieve waarde.  
Weet jouw partner dat 3♥ een controle- en 
geen splinterbod is of een zwakke sprong met 
een 7-kaart? 
Rinus Balkenende: 2SA 
Truscott . De vraag is aan de orde of  4♣ echt 
is - wat ik denk - of een splinter. Om dit 
misverstand voor te zijn deze wat vreemd 
uitziende Truscott. Het risico van de hele 
ondermening is het missen van een 
schoppencontract. Niet zo waarschijnlijk na 
oosts’ informatiedoublet. 
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Naschrift 6: 
N/OW  
Zuid: ♠98752  ♥A3  ♦HVB106  ♣5  
W N O Z 
pas 1♦ dbl ?? 
 
 
Waardering 6: 1♠= 5; 5♦= 3; 2SA= 2; 2♦= 1; 
3♥= 0  
 
Nu eens een theoretisch geval zonder een 
complete spelverdeling overgenomen van de 
HIB site (sorry Ronald Brantsma, ik zal het  

 
nooit meer doen). De oplossers kozen ook daar 
meestal voor het 1♠ bod. Behalve 
bovengenoemde antwoorden, kwam daar nog 
het antwoord van 4♣ voor. Omdat je toch wel 
tot 5♦ wilt bieden, heb je met het splinterbod 
van 4♣, 4♦ van partner en vervolgens 4♥ alles 
kunnen vertellen.  
 
De uitslag en de tussenstand na vijf rondes zijn 
als volgt: 
 

 1 2 3 4 5 6 Pt Saldo Tot 
Huub v/d Wouden 5♦ 5 2♣ 5 4SA 5 pas 5 ** 4 1♠ 5 29 118 147 
Frans Borm 5♦ 5 2♣ 5 4♦ 4 3♣ 3  5 1♠ 5 27 111 138 
Toine van Hoof 5♦ 5 2♣ 5 4SA 5 pas 5  4 5♦ 3 27 104 131 
Rinus Balkenende  RK

C 
0 pas 3 4♦ 4 pas 5  4 2SA 2 18 105 123 

Maurits v/d Vlugt  5♦ 5 2♣ 5 4♦ 4 pas 5  4 5♦ 3 26 96 122 
Peter v/d Linden  5♥ 3 pas 3 4♥ 4 pas 5  3 1♠ 5 23 97 120 
Agnes Wesseling 5♦ 5 pas 3 4SA 5 3♠ 1  5 5♦ 3 22 84 106 
Pieter Steinz 5♦ 5 pas 3 dbl 0 3♣ 3  5 3♥ 0 16 89 105 
Alex van Reenen * 5♦ 5 pas 3 4♥ 4 pas 5  4 2♦ 1 22  104 
Kees Wulffelé  5♣ 0 pas 3 pas 3 pas 5  4 1♠ 5 20 83 103 
 
*  De berekening van de score van Alex is gebaseerd op het gemiddelde (121.33 punten). Deze keer 
48.5%. Totaal 129% uit 3 keer (gem 43%). 
** In deze kolom bij 5 zijn alle antwoorden bij gebrek aan ruimte niet vermeld. Daarnaast is de 
gemiddelde uitkomst gegeven van de 3 gestelde vragen, waarbij totaal maximaal 5 punten konden 
worden verdiend. 
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