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Voor u ligt alweer Star Magazine nummer 52. 
 
Beloofden we in het vorige nummer nog om 
fouten te gaan voorkomen, hebben we al direct 
een fout gemaakt in het artikel van Ed.  
Misschien is het u opgevallen, maar de bio van 
Wietske van Zwol ontbrak volledig. 
Dit moesten we rechtzetten en vandaar dat 
direct het eerste artikel een ‘rectificatie’ is 
geworden. 
(red: Na Loekie als corrector, heeft Ed 
aangeboden om als proeflezer te fungeren, nu 
kan het ECHT niet meer fout gaan..) 
 
Als eerste een verslag van de meesterklasse 
4-tallen en dan natuurlijk in het bijzonder over 
de verrichtingen van Star 1. 
 
Jules van Ogtrop heeft weer twee prachtige 
artikelen geschreven. Deze vindt u op pagina 
20 en 32. 
 
Het is de bedoeling om in Star Magazine ook 
eens de wat onbekendere leden van de club 
onder de aandacht te brengen. Daarom zullen 
we in elke editie een interview houden met een 
speler van de club. Het eerste interview met 
Merijn Groenenboom vindt u in deze editie op 
pagina 23.  
 
Peter van der Linden laat vanuit Noorwegen 
zijn tranen weer vloeien. 
 
Ook de “o zo belangrijke” theorie willen wij niet 
vergeten en daarom ook elke editie minstens 
een artikel over bridge speel- en biedtheorie. In 
dit nummer een artikel over fits met een hoge 
kleur op pagina 27. 
 
Een compleet nieuwe variant na Open, 
Vrouwen en Mixed word geïntroduceerd door 
Marcel op pagina 36. 
 
 
 
 

 
 

Voelt u een onbedwingbare dwang om ook 
eens een artikel voor Star Magazine te 
schrijven? 
Schroom dan niet om die naar ons te mailen. 
De mail adressen kunt u vinden op de Star 
website www.bcstar.nl, u kunt natuurlijk ook 
een van de redacteuren om informatie en 
advies vragen. 
Heeft u geen computer, computerangst of een 
muisarm? 
Over handgeschreven artikelen kunt u contact 
opnemen met Koeno Brouwer. 
 
 
Veel leesplezier 
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(red. Omdat we Wietske ‘vergeten’ waren in de 
WK-special maken we het goed met 2 pagina’s 
en een extra grote foto). 
 
Wietske van Zwol is getrouwd met 

Carel Berendregt en woont in 

Tilburg. 

Zij studeerde Economische 

Wetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen met als 

afstudeerrichting bedrijfseconomie. 

Zij is werkzaam als 

beleidsmedewerker op de afdeling 

planning en control van de 

Universiteit van Tilburg. Naast 

bridge zijn haar hobby’s gitaar 

spelen, zingen, joggen, schaatsen 

en skiën. Wietske van Zwol leerde 

bridgen in 1982 tijdens haar 

studententijd. Sinds 1990 speelt zij 

op internationaal niveau. Zij heeft 

gespeeld met Jet Pasman, Ine 

Gielkens en Martine Verbeek  Haar 

huidige partner Femke Hoogweg 

werd eind oktober jl. moeder van 

zoon Martin vandaar dat zij in 

Monte Carlo met Carla Arnolds 

speelde. Wietske van Zwol nam 

deel aan vijf EK’s en twee 

Olympiades.Na Hammamet 

(Tunesië) in 1997,  Bermuda 2000 

(goud) en Parijs (Frankrijk) in 2001 

nam Wietske in Monte Carlo voor 

de vierde keer deel aan de Venice 

Cup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wietske van Zwol: “Partner was 
zwanger!” 
 
Z/ALLEN    
  ♠ 76   
  ♥ 9   
  ♦ AV984   
  ♣ HV972   
    
♠ ? ♠ A4 
♥ ? ♥ A74 
♦ ? ♦ H10652 
♣ ?   

N

O

Z

W

 ♣ 1085 
     
  ♠ ?   
  ♥ ?   
  ♦ ?   
  ♣ ?   
 
W N O Z 
Arnolds  Van Zwol  
- - - 1♠ 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 2 SA pas 3♠ 
pas 4♠ pas pas 
pas    
 
West komt uit met ♠3. Hoe moet oost 
tegenspelen? 
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Oost kan zien dat het contract alleen down kan 
als west goede hartens heeft. Speelt hij 
automatisch ♠A en schoppen na dan kan de 
leider geen harten in dummy troeven. De kans 
is echter groot dat de verliezende hartens 
verdwijnen op de klaveren. Oost moet de 
eerste slag daarom niet nemen. De leider is nu 
kansloos. 
 
Z/ALLEN    
  ♠ 76   
  ♥ 9   
  ♦ AV984   
  ♣ HV972   
    
♠ 1053 ♠ A4 
♥ HV652 ♥ A74 
♦ B73 ♦ H10652 
♣ 64   

N

O

Z

W

 ♣ 1085 
     
  ♠ HVB982   
  ♥ B1083   
  ♦ -   
  ♣ AB3   
 
Wanneer zuid harten naspeelt neemt oost of 
west en er wordt met troef vervolgd voor ♠A. 
Vervolgens rapen OW nog twee hartenslagen 
op. Arnolds en Van Zwol speelden op deze 
manier 4♠ down tijden de Eerste Divisie 
viertallen 2003. 
 

 
N/-    
  ♠ A653   
  ♥ B732   
  ♦ A1075   
  ♣ 6   
    
♠ H7 ♠ 942 
♥ AH9 ♥ V854 
♦ 8432 ♦ B9 
♣ B1053   

N

O

Z

W

 ♣ A942 
     
  ♠ VB108   
  ♥ 106   
  ♦ HV6   
  ♣ HV87   
 
W N O Z 
Van Zwol Auken Arnolds Von Arnim 
- pas pas 1♠ 
pas 2SA pas 3SA 
pas 4♠ pas pas 
pas    
 
 
Kwartfinale tegen Duitsland. Bij het ingaan van 
de laatste 16 spellen leiden we met 185-164. 
In de gesloten kamer maken Bep en Marijke 
3♠ +2. Op vugraph bieden Auken von Arnim 
4♠. De Ramacommentatoren hadden de 
resultaten van de andere tafels al gezien. 
Nergens was de manche geboden maar er 
waren wel overal 10 of 11 slagen gemaakt. 
Enthousiast werd al verteld dat dit de eerste 
punten voor Duitsland zouden zijn en dat de 
wedstrijd nog spannend zou worden. Niet dus. 
Wietske start met ♥A, Carla gaf een even 
aantal aan. Wietske vervolgde met ♥H en ♥9. 
De leider moest troeven en speelde ♠V voor. 
West ♠H, dummy ♠A. Daarna volgde een 
klaveren uit de dummy. Arnolds nam ♣A en 
speelde de vierde harten. De leider moest voor 
de tweede keer in de hand troeven en kon nu 
niet meer voorkomen dat ♠9 de vierde slag 
voor de verdediging werd. De wedstrijd werd 
daarna nooit meer spannend. We wonnen met 
232-195. 
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Star I speelde in de periode 1994- 1996 drie jaar lang in de meesterklasse met wisselend succes. Na 
een moeilijk 1e jaar werd het 2e jaar de tweede plaats in het elitecorps van het Nederlandse bridge 
bereikt. Een jaar later verdween Star I naar de 1e Divisie en verbleef daar twee jaar om ervarener en 
sterker terug te keren. Het 1e jaar werd de degradatie weliswaar nog maar ternauwernood 
ontsprongen, maar dit jaar werden goede resultaten behaald. Met 3 paren werd de hevige strijd met 
de andere MK teams aangegaan. De twee paren Remco Brüggemann - Henk Willemsens en Svend 
Germann - Marcel Winkel waren de vorige keer ook al van de partij. Kees Jan, jongere broer van 
Henk, ging na jarenlang met Ronald Hagoort gespeeld te hebben een nieuw partnership aan met het 
jonge talent Dennis Kruis. Dit paar had een (te) korte inspeelperiode wat in de butleruitslagen duidelijk 
te merken was. Remco en Henk en Svend en Marcel scoorden sterk plus, terwijl Kees Jan en Dennis 
nogal wat problemen kenden en een duidelijke minscore noteerden. Desondanks werd de 4e plaats 
bereikt en mocht Star zich mengen in de strijd om de landstitel. Dat was lang geleden. In de halve 
finale bleken ze echter nog een maatje te klein. 
 
Marcel vertelt in zijn bekende eigen stijl over het wel en wee van Star I, belicht vanuit zijn partnership 
met Svend. Dennis voegt daaraan enkele ervaringen met Kees Jan toe en geeft een indruk van hun 
bescheiden rol in deze competitie. 
 
  

  
Door Marcel Winkel 
 
Rode Lantaarn voor eerste team van STAR 
 
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-Onstein1 
 
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. 

 
 
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 in harten en ging slechts 
één down voor -100.  
Dennis en KJ haalden 1SA +2. Dus twee imps 
winst. 
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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 
****= cue 
 
Ondanks onze extra ruimte in de bieding (met 
dank aan Erik Oltmans) boden we niet meer  
dan het goede slem 6♠.  

 
 
Erik Oltmans: “Waarom doublet op 4♥ ? Ik 
had nog niks kunnen bieden, daarom!” 
 
Jansma-Verhees boden wel het vrij scherpe 
groot slem 7♠, dus dat waren 11 imps de deur 
uit. 

 
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. 
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 
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Anton hoorde ♦ aas 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, ziet 
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 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, ga ik azen 
vragen. 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. 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  
* Lebensohl zwakke versie 
 
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 op de andere tafel minder 
goed en ging zelfs twee down voor -200. 
Samen goed voor 13 imps. 

 
 
Willem Gosschalk: “Zou Mulder bang voor me 
zijn?” 
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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 
gingen in 5 laag 2 down)= 830 en weer 13 
impen.  

 
 
Andre Mulder: “Doubleren kun je leren!” 
 
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. 
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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 was 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 
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.    
 
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! 
 
Ploeteren in de MK  
 
Het blijft ploeteren in de MK en niet alleen voor 
STAR. Om er op tijd te komen is al een hele 
opgave, vooral als er iets leuks in de Jaarbeurs 
is. Dat was er zaterdag waarschijnlijk want er 
waren toch weer twee teams die straf 
ontvingen voor het late arriveren. Zondag was 
Erik Oltmans ziek en Onstein1  had geen 
invaller ter beschikking. De wedstrijd tegen 
Modalfa kon daarom niet doorgaan! Daar 
wisten de dienstdoende arbiters wel raad mee: 
10VP’s straf! 
 
 
 
 
E.O. te V.: “Liever geen 
ouwe stoelen uit de  
sloot halen!” 
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STAR-Crash (Eskes-Sprinkhuizen, Brink-Van 
Prooijen) 
 
Zaterdag 22 november begonnen we met 
Dennis en Kees Jan tegen Crash. Al op het 
eerste spel verpaste Onno Eskes een 6-5 
hoog, waarna zijn partner de stoute schoenen 
eens aantrok en na 1♦ bij oost met 3♣ 
vervolgde! De vraag is nu: hoeveel kan 3♣ 
down met open kaarten? 
 
N/- Onno Eskes   
  ♠ H97632   
  ♥ H10952   
  ♦ 8   
  ♣ 3   
Svend Germann   Marcel Winkel 
♠ 8 ♠ AB105 
♥ VB764 ♥ A3 
♦ AV2 ♦ H10654 
♣ AB85   

N

O

Z

W

 ♣ H10 
  G.Sprinkhuizen   
  ♠ V4   
  ♥ 8   
  ♦ B973   
  ♣ V97642   
 
 
W N O Z 
- pas pas* 3♣ 
3sa pas pas pas 
 
* = 1♦ opening en pas hebben wij omgedraaid 
 

 
 
Onno Eskes: 6-5 hoog verpast! 
 
Stel dat west uitkomt met ♣5 voor de H en ♣10 
na, gedekt met de vrouw voor het aas. Nu ♠8 
voor het A, ♠ getroefd met ♣8. Daarna ♣B 
geincasseerd om te vervolgen met ♦A en ♦V. 
Nu ♥V voor en zuid kan de tweede ♥ troeven. 
Hij mag dan van zijn ♦B9 in de H10 van oost 
spelen en maakt derhalve alleen drie 
troefslagen. Een nuttige 1400 om mee te 
beginnen zullen we maar denken. In de praktijk 
echter zal Eskes met een redoublet zijn majors 
alsnog in de aanbieding doen, waarna ze in 3♠ 
gedubbeld een pakkie down zullen gaan. 

 
Z/allen KJ Willemsens   
  ♠ -   
  ♥ HB985   
  ♦ 1073   
  ♣ HVB76   
R. van Prooijen   Sjoert Brink 
♠ AV2 ♠ 6543 
♥ 2 ♥ AV107 
♦ A985 ♦ HB64 
♣ A9543   

N

O

Z

W

 ♣ 10 
  Dennis Kruis   
  ♠ HB10987   
  ♥ 643   
  ♦ V2   
  ♣ 82   
 
 

 
 
Dennis Kruis: “Vijf ruiten is down, dan mag ik 
toch lachen?” 
 
De Crashers in OW kwamen in het scherpe 5♦ 
nadat Dennis zijn zwakke twee in ♠ kenbaar 
had gemaakt. Kees Jan voorzag dit van een 
bandje, waarna Dennis ♠10 op tafel legde. De 
slimme Brink legde klein in dummy (hoopte dat 
KJ de start van King Jack (!) niet kon lezen) en 
KJ gooide een ♣ af, niet de King of Jack. Het ♠ 
vervolg werd door KJ getroefd. De leider kan 
zodra hij aan slag is de ♥ snit nemen, met de 
bedoeling zijn derde ♠ in dummy op ♥A te 
lozen, maar de weg naar 11 slagen is lang en 
vol met hobbels. KJ dacht dat het spel alleen in 
een cross-ruff gemaakt zou kunnen worden. 
Hij speelde daarom troef na, met het fatale 
gevolg dat ♦ V gelokaliseerd werd. Na een 
tweede troefronde werd naar een eindspel 
toegewerkt waar KJ ook nog eens in een ♣/♥ 
dwang kwam! Zo kwam deze manche binnen. 
Svend en ik zaten in het armzalige 3♣ met de 
OW handen. Dit had Svend kunnen halen, 
maar hij ging 1 down. Een duur spel dus voor 
STAR (-13 imp’s). Deze impen halen Dennis 
en KJ even later weer terug door een mooie 
6♣ uit te bieden: 
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Z/NZ KJ Willemsens   
  ♠ A954   
  ♥ 54   
  ♦ AHB   
  ♣ 9652   
R. van Prooijen   Sjoert Brink 
♠ V8632 ♠ HB7 
♥ V102 ♥ 9763 
♦ 1097 ♦ 8432 
♣ VB   

N

O

Z

W

 ♣ 73 
  Dennis Kruis   
  ♠ 10   
  ♥ AHB8   
  ♦ V65   
  ♣ AH1084   
 
 Kees Jan  Dennis 
W N O Z 
- - - 1♣ 
pas 1♥* pas 2♥** 
pas 3♣*** pas 3♦ 
pas 4♦ pas 4♥ 
pas 4sa pas 5♦ 
pas 6♣ pas pas 
pas    
 
*= transfer 
** = reverse 
***= forcing met ♣ 
 
 

 
 
Dennis Kruis (l): reversebodje 
 
Bij ons had Svend 1♠ gevolgd over de 1♣ 
opening van zuid waarop Eskes bot 3SA bood.  
Dat hadden slechts twee paren verzonnen, de 
rest zat in 6♣. Deze wedstrijd eindigde terecht 
in 15-15. 
 
STAR-Pegasus (Kortleve-Te Velde, Luitwieler-
Van Valen) 
 
Pegasus deed het verleden jaar verrassend 
goed en ook dit jaar lijken zij minstens voor de 
halve finale te gaan: 

 
W/- Svend 

Germann 
  

  ♠ 10   
  ♥ 1064   
  ♦ H98742   
  ♣ B65   
Rob Kortleve   Bert te Velde 
♠ AH853 ♠ B9762 
♥ HV ♥ A9732 
♦ - ♦ A3 
♣ AV8742   

N

O

Z

W

 ♣ 10 
  Marcel Winkel   
  ♠ V4   
  ♥ B85   
  ♦ VB1065   
  ♣ H93   
 
W N O Z 
1♣ 3♦ dbl 4♦ 
5♦ pas 6♦ pas 
7♠ pas pas pas 
 
Dat OW tien troeven hadden, wist niemand 
aan tafel, het contract was echter niet te 
verbranden. 
 
STAR-De Lombard (Ramondt-Westra, Drijver-
Schollaardt) 
 
Tegen titelkandidaat De Lombard speelden we 
met Henk en Remco. Op spel 1 was het al 
direct raak: 
 
N/- Svend 

Germann 
  

  ♠ AH54   
  ♥ 974   
  ♦ A6   
  ♣ AVB3   
Maarten Scholl.   Bas Drijver 
♠ 8732 ♠ 1096 
♥ H32 ♥ 85 
♦ H73 ♦ 9854 
♣ H107   

N

O

Z

W

 ♣ 9652 
  Marcel Winkel   
  ♠ VB   
  ♥ AVB106   
  ♦ VB102   
  ♣ 84   
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 Svend  Marcel 
W N O Z 
- 1♣ pas 1♦* 
pas 1♥** pas 4♥ 
pas 4sa pas 5♣ 
pas 5♦*** pas 6♥**** 
pas pas pas  
 
* = transfer voor ♥ 
** = 3-kaart ♥, 11-19 punten 
*** = troefvrouw vragen 
****=  troefvrouw, geen koning in zijkleur 
 
6♥ is geen achterlijk slem in de noordhand.  
Met ♥H goed heb je het al direct gehaald en 
als deze fout zit moet ♦H maar goed zitten. Na 
de uitkomst van ♠10, nam Svend eerst de ♦-
snit. Toen die goed zat, speelde hij ruiten naar 
het aas en nam de troefsnit. Deze zat ook 
goed, maar tegen die hele goeien weet je het 
natuurlijk nooit. Svend troefde daarom eerst 
♦H eruit en speelde later ♥A voor 12 slagen. 
Deze misten Ramondt-Westra dus  +11 impen 
voor de boys van STAR. 
 

 
 
Berry Westra Sr: “die jongen leert het nooit! 
 
 
Z/- Svend 

Germann 
  

  ♠ A8743   
  ♥ 42   
  ♦ 9752   
  ♣ 53   
Maarten Scholl.   Bas Drijver 
♠ B6 ♠ HV 
♥ A106 ♥ HV85 
♦ AVB1083 ♦ H4 
♣ 92   

N

O

Z

W

 ♣ AH1086 
  Marcel Winkel   
  ♠ 10952   
  ♥ B973   
  ♦ 6   
  ♣ VB74   
 

 
Schollie Svend Drijver Marcel 
W N O Z 
- - - 2♦* 
3♦ 4♠** dbl pas 
pas pas   
 
* = zwak met majors, 4-8 (ken net) 
** = zou weleens slem kunnen zijn…. 
 
De arme Drijver, ben je eindelijk aan de beurt 
met je twintig punter, zitten de buren al weer in 
de manche terwijl maat op 3 niveau heeft 
gevolgd! Svend ging voor 500 in 4♠, maar in 
zes sans waren er snitloos 12 slagen voor de 
tegenstander. Dat boden Henk en Remco wel, 
dus + 490 en 10 impen voor de Boys van Star. 
We wonnen met 37-4 ofwel 23-7. We staan nu 
gelijk met Onstein1 (208 uit 15). 
 
Zondag speelden Svend en ik alleen de eerste 
wedstrijd. Kees Jan en Dennis Speelden met 
Remco en Henk tegen Onstein 2 en Modalfa. 
Uit de wedstrijd tegen Onstein2 een 
bloedspannende 6♦ die Jean Harings op 
vakkundige wijze thuisbracht: 
 
N/- Vincent Kroes   
  ♠ 43   
  ♥ AV1093   
  ♦ 1095   
  ♣ AB8   
Remco   Henk 
♠ 975 ♠ VB1082 
♥ B52 ♥ H74 
♦ 2 ♦ A4 
♣ 1097652   

N

O

Z

W

 ♣ H43 
  Jean Harings   
  ♠ AH6   
  ♥ 86   
  ♦ HVB8763   
  ♣ V   
 
Remco kwam schoppen uit, want die had Henk 
gevolgd. Na een klaveren- of hartenstart is 
zuid kansloos in 6♦ omdat zowel ♣H als ♥H 
fout zitten. Maar Remco was niet helderziende 
en kwam met schoppen uit. De leider speelde 
drie rondjes ♠, gevolgd door ♦10 die mocht 
houden. De volgende ♦ was voor het aas en 
Henk vervolgde met ♠, getroefd door Jean. Nu 
speelde de leider wat ruitens af, waarna de 
volgende situatie was ontstaan (onstein): 
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  ♠ -   
  ♥ AV   
  ♦ -   
  ♣ AB8   
♠ - ♠ - 
♥ B5 ♥ H7 
♦ - ♦ - 
♣ 1097   

N

O

Z

W

 ♣ H43 
  ♠ -   
  ♥ 86   
  ♦ 76   
  ♣ V   
 
Op de ♦7 uit zuid moest west weggooien en 
deed een ♣ weg, waarop dummy ♥V liet gaan. 
Henk zette zijn ♥H sec maar het mocht niet 
meer baten: Jean speelde ♣V voor het aas en 
‘scoupte’ ♣10 eruit! Henk vertelde later dat hij 
misschien het eindcontract had moeten 
dubbelen, dan was Remco harten of klaveren 
gestart i.p.v. schoppen. Jan Jansma haalde 
overigens op dezelfde wijze dit slem. Dan nu 
even de “microfoon” aan Dennis, die ook van 
enkele spellen verslag doet: 
 

Afzien in de MK 
Dennis Kruis 

 
Afgelopen zomer werd ik gevraagd om samen 
met Kees Jan het derde paar van het eerste 
team van STAR te vormen. Dit was voor mij 
een grote eer en eigenlijk een nog grotere 
verrassing. Om ons prille partnership klaar te 
stomen voor het MK geweld hebben we veel 
geïnvesteerd in ons systeem. Na het spelen 
van de dubbele round Robin is toch wel 
gebleken dat we er nog niet helemaal klaar 
voor waren. 
 
Zo af en toe hadden we een mooi succesje, 
maar die werden te vaak gevolgd door 
verkeerde (en hele dure) beslissingen. Ik zal 
de lezer niet vermoeien met allerlei 
geklaagzang, en ik ben zeker niet van plan om 
al onze blunders uit te stallen, maar in de 
wedstrijd tegen Onstein 1, die we met 25-5 
winnen, speelden we wel een paar 
noemenswaardige spellen. 
 

Een spelletje waar we punten op winnen is 
deze: 
 
O/- Kees Jan Willemsens 
  ♠ H8   
  ♥ 1087   
  ♦ 65   
  ♣ AVB865   
Hans Vergoed   Anton Maas 
♠ AB7643 ♠ V952 
♥ V52 ♥ AH9 
♦ B94 ♦ V83 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ 973 
  Dennis Kruis   
  ♠ 10   
  ♥ B643   
  ♦ AH1072   
  ♣ H42   
 
WEST NOORD OOST ZUID 
- - pas 1♦ 
1♠ 2♣ 2♠ pas 
pas 3SA a.p.  
 
Na een lichte 1♦ opening waardeert Kees Jan 
zijn hand mooi op, zodat we in een 
onverliesbare 3SA terecht komen. Winst : 7 
impen. 
 
Minder succesvol was het laatste spel van de 
wedstrijd. Je raapt, kwetsbaar tegen niet, de 
volgende fraaie collectie op. ♠AHV54, ♥AHB, 
♦9, ♣AHB2. 
Het eerste probleem is al: wat open je? Qua 
punten heb je er genoeg voor een manche, 
maar de kaart als 25-26 SA verkopen is niet 
aantrekkelijk met de singleton ruiten. Voor een 
mancheforcing schoppen heb ik eigenlijk een 
slagje te weinig, en die moet ik systematisch 
via 2♣ – 2♦ – 3♠ moeten verkopen. Ook wat 
onhandig. Dus, dan maar wat conservatief 
beginnen en de hand als semi-forcing 
schoppen aanbieden. Na 2♣ – 2♦ – 2♠ 
verblijd Kees Jan me met 4♠. Dit belooft net 1 
slagje mee, maar er zijn nog allerlei kansen op 
slam. Geef hem bijvoorbeeld Bxx, Vxxx, xxxx, 
xx. Of xxx, xx, Vxxx, Vxxx. En zo zijn er nog 
wel meer te verzinnen. Ik vatte de koe bij de 
hoorns en bood 6♠. Hans Vergoed komt met 
een kleine troef uit.  
Helaas valt de dummy valt wat tegen. Het is 
geen fraai slem, maar ik heb nog steeds 
kansen… 
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Kees Jan 
♠ 1063 
♥ 6432 
♦ HB52 
♣ 93 

  

N

O

Z

W

 
Dennis 
♠ AHV54 
♥ AHB 
♦ 9 
♣ AHB2 
 
De eerste slag loopt naar mijn aas en ik 
vervolg met een ruiten. Vergoed duikt soepel 
en ik probeer de boer. Maas neemt met de 
vrouw en speelt ruiten terug. Hm, een wiebelig 
slam, en dan ook nog de ruitens verkeerd 
gedaan. Nog steeds kan ik het halen, maar 
dan moet ik twee klaveren kunnen troeven, en 
daarnaast ook nog de hartensnit nemen. Dus: 
troeven en ♣A, ♣H en klaveren getroefd, 
harten naar het aas en klaveren met de 10 
getroefd. Helaas kan Maas overtroeven en nu 
verlies ik ook nog ♥V voor 2 down. Gelukkig 
kost dit spel maar 3 impen, omdat aan de 
andere tafel het bieden identiek was (maar het 
ging 1 down na klaverstart). 
 
Achteraf gezien had ik het spel kunnen halen 
als ik ♦H had gelegd. Zie maar hoe het spel 
ligt: 
 
Z/NZ Kees Jan   
  ♠ 1063   
  ♥ 6432   
  ♦ HB52   
  ♣ 93   
Hans Vergoed   Anton Maas 
♠ 82 ♠ B97 
♥ V109 ♥ 875 
♦ A1073 ♦ V864 
♣ V1075   

N

O

Z

W

 ♣ 864 
  Dennis   
  ♠ AHV54   
  ♥ AHB   
  ♦ 9   
  ♣ AHB2   
 
Ik vervolg met ♣A, ♣H en klaveren getroefd.  
Nu kan ik alle troeven uitspelen, waarna ik 
West kan ingooien met ♣B, zodat ie van ♥V 
moet afspelen… 
 

Maar, wat is nu eigenlijk de moraal van het 
verhaal. Ik had wel een prachtige kaart, maar 
ik heb te veel specifieke kaarten nodig om het 
slam acceptabel te laten zijn. Ook een 4-1 
zitsel in troef maakt het slem al een stuk 
dubieuzer, dus: ‘Speel je partner niet op de 
perfecte hand’. 
 
 
 

HALVE FINALE BLIJKT HELE 
NACHTMERRIE 

(vervolg Marcel Winkel) 
 
Alvorens er nog maar één kaart was gelegd in 
de MK, vertelde een op het oog in de war 
zijnde man aan iedereen die het maar horen 
wilde, dat Onstein 1 met Maas-Oltmans en 
Jansma-Verhees zouden degraderen naar de 
eerste divisie. De man werd met spoed 
opgenomen in een kliniek voor mensen met 
zwaar psychotische storingen. 
Noodgedwongen werd hij kort geleden 
vrijgelaten; Onstein 1 was gedegradeerd. Bijna 
alle spelers uit de MK vroegen de man hoe de 
halve finale tussen Modalfa en Star zou 
aflopen. “Een van de twee geeft zaterdag al 
op!”, wilde hij kwijt, “maar ik wil niet terug naar 
die kliniek, dus zeg ik niet wie!, voegde hij er 
handig aan toe. 

 
 
Hans Melchers: “Ik ben toch zeker Sinterklaas 
niet?” 
 
Omdat opgeven niet in mijn aard zit, had ik 
voor aanvang van dat weekend goede zin….(!) 
Modalfa begint met een carry over van 30 
imps. 
 
De eerste van totaal vijf zittingen van 16 
spellen spelen Bruggemann-Willemsens en 
Germann-Winkel 
 
Al op het allereerste spel zitten wij snel 
torenhoog, zodat Bakkeren-Bertens niet veel 
anders kunnen doen dan doubleren: 
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N/- Germannn   
  ♠ 5   
  ♥ H7   
  ♦ H10985432   
 Bertens ♣ 62  Bakkeren 
♠ AH763 ♠ VB104 
♥ AVB32 ♥ 1064 
♦ B ♦ V 
♣ 54   

N

O

Z

W

 ♣ AHB107 
   Winkel 
  ♠ 982   
  ♥ 985   
  ♦ A76   
  ♣ V983   
 
W N O Z 
- 2SA* Pas 4♣** 
Dbl 5♦ (!) Dbl Pas 
Pas Pas   
 
 
*= een slechte preëmpt in een minor 
** = ik wil 4♣ of 4♦ spelen 
 
Omdat ♥H achter de aas zit,  is het helaas 
geen zes voor de mannen, dat is pech. Maar 
gelukkig zitten Henk en Remco ook niet in zes. 
In de andere halve finale zitten beide paren in 
zes. Svend gaat twee down, zodat wij 4 imps 
winnen op dit spel. 
 
Even later haal ik 1SA waar Nab-Paulissen 1 
down gaan; weer 4 impen en de achterstand 
bedraagt nog 22 imps! 
 
O/OW Germannn   
  ♠ A94   
  ♥ 943   
  ♦ B95   
 Bertens ♣ A1096  Bakkeren 
♠ H10863 ♠ VB72 
♥ B5 ♥ A86 
♦ 10643 ♦ 72 
♣ B5   

N

O

Z

W

 ♣ HV74 
   Winkel 
  ♠ 5   
  ♥ HV1072   
  ♦ AHV8   
  ♣ 832   
 
W N O Z 
- - 1♣ 1♥ 
1♠ 2♣* 2♠ 4♥ 
Pas Pas Pas  
 
 
* = goede verhoging naar 2♥, driekaart harten 

 
Bertens komt uit met ♠. Ik speel nu twee keer 
naar mijn harten stuk toe voor een eenvoudige 
420. Ook Nab-Paulissen zitten in 4♥ en zij 
krijgen van Henk ♣B start. Remco als oost 
duikt de uit de dummy aangespeelde harten 
twee keer goed, waarop Nab uitvoerig in 
retraite gaat en uiteindelijk de 10 legt en 1 
down is. 10 impen erbij en omdat zij op een 
klein spelletje een imp winnen, bedraagt de 
achterstand nog 13 imps. 
 
Z/allen Germannn   
  ♠ -   
  ♥ 8765   
  ♦ A108653   
 Bertens ♣ B92  Bakkeren 
♠ H2 ♠ 1098765 
♥ B3 ♥ H104 
♦ HB74 ♦ 2 
♣ V7654   

N

O

Z

W

 ♣ A83 
   Winkel 
  ♠ AVB43   
  ♥ AV92   
  ♦ V9   
  ♣ H10   
 
Het biedverloop is kort en zeker niet hevig. Ik 
open 1♠ en dat vind iedereen best. Gevaarlijk 
om te passen met de noordkaart en vaak nog 
gevaarlijker om te bieden. Ik maak 1♠ nog wel, 
maar we missen 4♥. Dat doen ze aan de 
andere tafel niet: 11 imps weg en 24 imps 
achter. 
 
O/Allen Germannn   
  ♠ VB   
  ♥ A10987   
  ♦ 9   
 Bertens ♣ V10974  Bakkeren 
♠ 9864 ♠ AH102 
♥ 65 ♥ HB3 
♦ 8762 ♦ AVB105 
♣ B32   

N

O

Z

W

 ♣ 5 
   Winkel 
  ♠ 753   
  ♥ V42   
  ♦ H43   
  ♣ AH86   
 
W N O Z 
- - 1♦ Pas 
Pas 1♥ (?) 1♠ 2♦* 
3♠** Pas 4♠ Dbl 
Pas Pas Pas  
* = goede verhoging naar 2♥, driekaart ♥ 
** = barrage, west kan 3♥ bieden als hij jeuk 
heeft. 
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Het is moeilijk te zeggen of je met de 
noordhand moet openhouden. Als het een 
manche of deelscore voor je is dus wel. Als het 
een manche voor de tegenstander is niet. Het 
is geen manche voor de tegenstander, maar 
deze word wel geboden! Openhouden blijkt 
dus goed? 
 
Omdat ik me meer van Svend’s hand voorstel, 
denk ik dat men alleen tot tien slagen kan 
komen in een crossruf. Een troefstart vind ik 
daarom opgelegd. Bakkeren trekt drie rondjes 
troef (Svend ♣4 weg is aansignaal) en ziet tot 
zijn genoegen dat VB uit de dakgoot valt. Nu 
neemt hij de ruitensnit voor mijn heer en ik 
incasseerde ♣H, waarop Svend ♣7 speelde. 
Omdat wij current count spelen, geeft hij 
daarmee een oneven aantal aan en dus heeft 
hij in oorsprong een even aantal klaver gehad. 
Als Bakkerens tweede klaver de vrouw zou 
zijn, zou hij naar ♦8 kunnen oversteken om op 
♣B zijn hartenloser weg te gooien (oost heeft 
dan een 4.2.5.2 ). Als hij dan ♥A heeft, is het 
contract gehaald! Vreemd dat Svend wel een 
duidelijk klaversignaal had gegeven. Daarmee 
stopte mijn denken en ik speelde toch maar ♥ 
na. Nu heeft de leider 10 slagen. Hij kan er 
altijd tien maken (2x troef en dan ♦ A en ♦ V 
na) maar die speelwijze had Bakkeren niet 
gevonden…. Henk en Remco worden 
uitgepast in 1♦ en halen drie overslagen: 12 
imps de deur uit en een achterstand van 35 
imps. Dat schiet niet erg op. We verliezen deze 
eerste wedstrijd met 32-24 en staan er dus 38 
achter. 
 
De tweede zitting verlaten Henk en Remco het 
toneel en worden Kees Jan en Dennis ingezet. 
Deze zitting, zo blijkt al gauw, wordt een 
drama: 
 
Z/OW Bakkeren   
  ♠ V4   
  ♥ V962   
  ♦ A75   
 Germann ♣ B942  Winkel 
♠ H1093 ♠ 62 
♥ 753 ♥ H108 
♦ 8 ♦ HB96432 
♣ AV1053   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
   Bertens 
  ♠ AB875   
  ♥ AB4   
  ♦ V10   
  ♣ H86   
 

 
W N O Z 
- - - 1SA 
Dbl* Rdbl 2♦** Pas 
Pas Dbl Pas 2SA 
Pas 3SA Pas Pas 
Pas    
 
* = 4+♠ en 4+ ? 
** =  ik heb ruitens en wil jouw tweede kleur 
niet horen 
 
Bertens loopt weg uit de strafdubbel van zijn 
maat en dat lijkt niet goed. Svend komt ♣ uit 
voor de 8 van de leider. Een ♠ naar de vrouw 
houdt en een ♦ van tafel wordt voor mijn heer. 
Ik speel ♠ door en de leider stapt op met het 
aas. Bertens incasseert nu ♦ V en denkt dan 
lang na (zeker 30-40 seconden!) en speelt ♣ 
op. Als Svend nu zijn twee ♣ slagen en zijn ♠ H 
opraapt, kan hij de leider met ♠ ingooien en 
krijg ik mijn ♥ H nog voor 1 down. Svend vindt 
het geven van een extra ♠ slag wat duur en 
vervolgt met ♣. Bertens neemt de hartensnit en 
brengt mij met de derde harten aan slag. Ik 
mag ruitenaas nog brengen voor de negende 
slag… Dennis en Kees Jan gaan twee down; 
11 imps de deurs uit en we staan er inmiddels 
50 achter. Ik voel dat dit niet goed gaat en 
probeer iets te doen om de wedstrijd open te 
breken. Ik open met de oosthand 4♥ en dat 
blijkt niet handig: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kees Jan:  “Afzien!”
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O/OW Bakkeren   
  ♠ B873   
  ♥ 53   
  ♦ V63   
 Germann ♣ B652  Winkel 
♠ AV92 ♠ 105 
♥ A106 ♥ HVB974 
♦ 52 ♦ AHB9 
♣ AHV9   

N

O

Z

W

 ♣ 10 
   Bertens 
  ♠ H64   
  ♥ 82   
  ♦ 10874   
  ♣ 8743   
 
Svend biedt nu 6♥ en we halen een overslag, 
maar gesloten zitten ze in zeven en dat kost 
13. Het biedverloop had nog als volgt kunnen 
gaan: 
 
W N O Z 
Svend  Marcel  
- - 4♥ pas 
4sa pas 5♠* pas 
5sa** pas 6♦*** pas 
7♥**** pas pas pas 
 
*= 2 azen met troefvrouw 
** = alle keycards zijn binnen, heb je wat 
extra? 
***= ja, ik heb ruitenheer 
****= dan hebben we slagen genoeg 
 
Er is echter wel wat voor te zeggen om 
genoegen te nemen met 6♥ met de hand van 
Svend. Deze neem ik dan ook voor mijn 
rekening. 63 imps achter. 
 

 
 
Sponsors Star 1: “Dat we een baard hebben, 
betekent niet dat we ook geld hebben!” 

 
W/- Bakkeren   
  ♠ A10   
  ♥ B4   
  ♦ A98762   
 Germann ♣ HV3  Winkel 
♠ VB83 ♠ H97654 
♥ H2 ♥ V987 
♦ 3 ♦ 105 
♣ A107654   

N

O

Z

W

 ♣ 8 
   Bertens 
  ♠ 2   
  ♥ A10653   
  ♦ HVB4   
  ♣ B92   
 
 
W N O Z 
1♣ 1♦ 1♠ dbl 
4♠ Pas Pas 5♦ 
Pas Pas 5♠ Pas 
Pas Dbl Pas Pas 
Pas    
 
Moeilijk te zien met de oosthand of 5♦ wel 
down zal gaan. Zeker omdat het 4♠ bod geen 
sterke hand aangeeft. Ik betaalde de 
verzekeringspremie en bied nog 5♠. Ik kwam 
met 1 down weg. Dennis en Kees Jan gaan 
voor 300 dus 9 impen de deur uit. -72 
 
N/OW Bakkeren   
  ♠ A3   
  ♥ AV1064   
  ♦ -   
 Germann ♣ HV10986  Winkel 
♠ V972 ♠ HB8654 
♥ 32 ♥ B85 
♦ HV863 ♦ 942 
♣ B5   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
   Bertens 
  ♠ 10   
  ♥ H97   
  ♦ AB1075   
  ♣ A732   
 
Bakkeren opent de noordhand met 1♥, bang 
dat zijn vijfkaart er anders niet meer uitkomt. 
Als hij later ook een vijfkaart ♣ aangeeft met 
overwaarde, kiest Bertens voor 7♣. Dat is een 
beter contract dan 7♥, waar iemand boer 
vierde zou kunnen hebben. 
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Ton Bakkeren: “vijfkaart ♥ belangrijker dan 
zesde ♣!” 
 
 Dennis en Kees Jan bieden als volgt: 
 
Kees Jan  Dennis 
1♣   2♠  (10-12, 5♦, 4♣) 
4♣          4♦ 
6♣  pas 
 
Dat blijkt iets te onzorgvuldig geboden en 
Dennis legt een gouden kaart op tafel: ♥H. 
11 imps de deur uit en een achterstand van 83 
imps. 
 
W/NZ Bakkeren   
  ♠ AH73   
  ♥ -   
  ♦ 832   
 Germann ♣ AB10874  Winkel 
♠ 2 ♠ V108654 
♥ A974 ♥ B86532 
♦ VB754 ♦ 10 
♣ 965   

N

O

Z

W

 ♣ - 
   Bertens 
  ♠ B9   
  ♥ HV10   
  ♦ AH96   
  ♣ HV32   
 
 
W N O Z 
1♦* Dbl** 2♠ Dbl 
Pas 3♣ 3♥ 3♠*** 
4♦**** 4♥ Pas 4SA 
Pas 6♣ Pas Pas 
Pas    
 
* = 7-11, geen 5 kaart hoog of 4/4 hoog 
** = een opening van 1♣ of 1♦ 
*** = goede kaart met kla steun   
**** = ♦ en ♥ 
 
Omdat Svend de hoge kleuren niet had (die 
zou hij dan geopend hebben) deed ik rustig 
aan met de slappe zes/zes in oost. 6♣ was een 
makkelijk spel voor Bakkeren. Gesloten wordt 
6♣ wel uitgenomen. Het 6♥ contract gaat 4 

down. Een verlies van 11 impen en een 
achterstand van -94. 
 
O/NZ Bakkeren   
  ♠ V108642   
  ♥ HV75   
  ♦ -   
 Germann ♣ A87  Winkel 
♠ 73 ♠ B95 
♥ B82 ♥ 9643 
♦ A1097 ♦ B432 
♣ H1043   

N

O

Z

W

 ♣ 62 
   Bertens 
  ♠ AH   
  ♥ A10   
  ♦ HV865   
  ♣ VB95   
 
 
W N O Z 
- - 2♣* Dbl 
Pas 3♥** Pas 3♠*** 
Pas …4♠ Pas 5♠ ( !) 
Pas …6♠ Pas Pas 
Pas    
 
* = 0-7, niet twee heren of AV  
** = transfer naar ♠, een invite of beter  
*** = tegenover een invite wil ik geen manche 
spelen (foutje bedankt) 
 
Hier struikelen Bakkeren Bertens in slem, 
nadat 3♠ niet forcing was. Bertens probeerde 
zijn vergissing te herstellen en Bakkeren was 
aangesloten. Na ♦A start kostte dit spel zelfs 
nog een imp….-95. 

 
 
Bertens: “tegenover een invite wil ik niks!” 
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Z/NZ Bakkeren   
  ♠ HVB1094   
  ♥ B106   
  ♦ 9873   
 Germann ♣ -  Winkel 
♠ A3 ♠ 8652 
♥ H2 ♥ A9 
♦ A104 ♦ HV6 
♣ AB10862   

N

O

Z

W

 ♣ HV43 
   Bertens 
  ♠ 7   
  ♥ V87543   
  ♦ B52   
  ♣ 975   
 
W N O Z 
- - - Pas 
1♣ 2♠ 3♠* Pas 
4♠ Pas 4SA Pas 
5♦** Pas 5SA*** Pas 
7♣**** Pas Pas Pas 
 
* = ♣ fit, goede hand  
** = 3 azen  
*** = alle keycards zijn binnen, heb je wat 
extra? 
**** = een extra ♣ of ♥H, waaraan heb je wat? 
 
 

 
Svend Germann: “of ik iets over heb? Meestal 
wel!” 

 
Bill Gates: “Ik heb 
ook meestal wat 
over, maar dat stort 
ik dan in een fondsje 
ofzo…Ik snap 
daarom niet dat 
sommige Hollanders 
zich druk maken om 
een paar miljoen 
sponsoreuro! Win 
some, lose some, 

zeggen we in de States!” 

 
Dan hebben we ook nog eens een beetje pech 
dat ♦4 niet ♥4 is, of ♠2 niet ♦2. Svend claimt in 
slag 1 zijn twaalf slagen. Spelen op een 
verzaking was zijn enige andere kans. 
Gesloten stopt men in 6♣. Nab Paulissen 
bieden dat als volgt: 
 
Nab Paulissen 
1♣ (2♠) 3♠ 
4♦* 6♣ 
 
* = kickback 
 
 

 
 
GJ Paulissen: “door jump naar 6♣ gelukkig uit 
7♣ gebleven!” 
 
Nab Paulissen waren het niet eens of je nu wel 
of niet moest back kicken. Hoe dan ook; zij 
bleven in 6♣ steken en dat was dus weer 
goed. Opnieuw een berg impen de deur uit 
(14) en een achterstand van 109 impen. 
 
De derde wedstrijd gaan Henk en Remco met 
Dennis en Kees Jan opnieuw een dramatische 
zitting tegemoet. Als we dan na de derde 
wedstrijd 179 imp’s achter staan wordt de 
handdoek in de ring gegooid. Alle benen staan 
weer op de grond; maar STAR 1 is vierde van 
Nederland. Ook Crash moet er in de finale aan 
geloven; Modalfa vernedert CRASH met 120 
imps verschil en wordt de terechte winnaar van 
de MK. 
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Een koel briesje en een drupje regen deden Annie en mij besluiten mee te 
doen aan één van de vele zomeravonddrives die in onze regio georganiseerd 
worden. Omdat we dit bijna nooit doen, genieten we geen lokale bekendheid. 
Onze systeemkaart vermeldt geen nieuwe conventies, zoals Muiderberg, 
multi of negatieve doubletten en daarom beschouwt men ons als onschuldige 
Culbertson-oudjes en dat kon nog wel eens een voordeel opleveren. 
 
 
 
 
 
 

 
De bewuste avond hebben we voortreffelijk 
gespeeld. Zo nu en dan hadden we bepaald 
niet over geluk te klagen. Toch bedroeg onze 
score niet meer dan 50%. Hoe kan dat nou, zal 
de lezer zich afvragen. Kenschetsend was 
onze laatste ronde tegen twee uiterst 
vriendelijke, maar ietwat vage bejaarde dames.  
 
Spel 9: N / -    
  ♠ 876   
  ♥ A10962   
  ♦ B5   
  ♣ H96   
♠ AB9 ♠ 1052 
♥ HB84 ♥ V73 
♦ HV ♦ A1062 
♣ A1053   

N

O

Z

W

 ♣ 872 
  Annie    
  ♠ HV43   
  ♥ 5   
  ♦ 98743   
  ♣ VB4   
 
Na drie passen opende mevrouw west 1♣ en 
ik volgde met 1♥. Mevrouw oost paste en 
Annie bood 1♠. Nu had mevrouw west het 
heel moeilijk. 

Mevrouw West: 
“Puntloze partner” 

Ze had het gevoel dat haar partner puntloos 
was en zag het gevaar opdoemen dat ze 
kwetsbaar flink down zou gaan. Ze paste en 
Annie mocht 1♠ spelen.  
Uitkomst ♦H en ♦V na. Toen volde een kleine 
klaveren voor de V van Annie. Ze speelde 
ruiten die west voortroefde met ♠9. Op tafel 
ging een harten weg. ♣A werd nagespeeld en 
een kleine klaveren voor de ♣H op tafel. ♥A 
en een harten getroefd. De volgende ruiten 
werd voorgetroefd met ♠B. Harten na troefde 
Annie, waarna de volgende situatie ontstond: 
 
 
  ♠ 876   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ -   
♠ A ♠ 1052 
♥ H ♥ - 
♦ - ♦ - 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  ♠ HV   
  ♥ -   
  ♦ 9   
  ♣ -   
 
Annie speelde ♠H en had voor het eerst in 
haar zestigjarig bridgeleven een contract 
binnen gehaald met een "smotherplay".  
 

 
 
Annie: “eerste smotherplay sinds 60 jaar…” 
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Het was een top. De meeste OW-paren 
hadden tenminste 3SA gemaakt, al of niet 
geboden.  
 
Ook in het tweede spel lachte het fortuin ons 
toe.  
 
Spel 10: O/Allen   
  ♠ B5   
  ♥ 864   
  ♦ H1086   
  ♣ H852   
    
♠ 82 ♠ V9764 
♥ V7 ♥ B9532 
♦ V9753 ♦ 42 
♣ 10976   

N

O

Z

W

 ♣ V 
  Annie    
  ♠ AH103   
  ♥ AH10   
  ♦ AB   
  ♣ AB43   
 
Annie opende 2♣ en knalde na mijn 2♦ 
antwoord meteen 3SA, hetgeen minstens 25 
punten beloofde die ze niet had. Ik tilde haar in 
6SA, waartegen mevrouw west met een kleine 
ruiten uitkwam. Annie incasseerde haar ♦B en 
♦A en speelde toen een kleine klaveren naar 
de H, waaronder ♣V viel. ♠B werd gedekt  met 
♠V voor ♠H, waarna Annie hoofdschuddend 
haar hoge schoppen en harten afspeelde. Ze 
vervolgde met ♣A en ♣B en gooide toen west 
in met klaveren. Deze moest in de ruitenvork 
spelen. 6SA gemaakt voor een topscore. 
 
"Bravo", complimenteerde ik Annie, "maar 
waarom zat je zo met je hoofd te schudden?". 
"Toen ik aan tafel kwam moest ik natuurlijk ♦H 
spelen anders krijg ik hem nooit meer". 
 

 
 
“Briljante Annie, jammer dat ze het zelf niet 
door heeft…” 

De terugslag kon niet uitblijven. 
 
Spel 11: Z/- Ik    
  ♠ V8752   
  ♥ 943   
  ♦ H104   
  ♣ H6   
Mevrouw West   Mevrouw Oost 
♠ 1043 ♠ AH6 
♥ A65 ♥ HB 
♦ AVB95 ♦ 732 
♣ V2   

N

O

Z

W

 ♣ AB1094 
  Annie    
  ♠ B9   
  ♥ V10872   
  ♦ 86   
  ♣ 8753   
 
Mevrouw West opende 1♦ en Mevrouw Oost 
die beweerde dat ze de hele avond nog niet 
had gespeeld, bood meteen 3SA. Annie startte 
met harten voor de B van oost. Uit de hand 
speelde Mevrouw Oost een ruiten naar de B 
die ik zonder blikken of blozen dook. 
Vervolgens werd met succes op ♣H gesneden 
en alle klaveren werden afgespeeld evenals 
♥H. Weer werd ruiten getrokken, maar 
Mevrouw piekerde er niet over opnieuw te 
snijden. Ze legde ♦A, waarna de volgende 
situatie ontstond: 
 
 
  ♠ V87   
  ♥ -   
  ♦ H   
  ♣ -   
♠ 10 ♠ AH6 
♥ A ♥ - 
♦ V9 ♦ 7 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  ♠ B9   
  ♥ V10   
  ♦ -   
  ♣ -   
 
Op ♥A speelde ik ♠7 bij en Mevrouw ♦7. De 
laatste drie schoppen waren voor haar. 3SA +4 
was een absolute top, want niemand had slam 
geboden. 
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Spel 12: W/NZ Ik   
  ♠ 752   
  ♥ 1073   
  ♦ H8542   
  ♣ V6   
Mevrouw West   Mevrouw Oost 
♠ H ♠ V8643 
♥ AB64 ♥ V82 
♦ AVB9 ♦ 6 
♣ 7532   

N

O

Z

W

 ♣ AB98 
  Annie   
  ♠ AB109   
  ♥ H95   
  ♦ 1073   
  ♣ H104   
 
Mevrouw West opende 1♣ en herbood na 1♠ 
van haar partner 1SA, waarbij het bleef. Ik 
startte met ♦4 via ♦10 voor ♦V van west. Er 
volgde een kleine klaveren naar de 8 voor 
♣10. Annie speelde ♦7 na voor mijn ♦H. Ik 
zag in de ruiten geen toekomst meer en trok 
(MUD) ♠5 na. Annie kon deze kaart niet 
precies lezen en speelde na een lange 
denkpauze ♠9 voor ♠H. Iedereen had de kaart 
al omgedraaid en wachtte op de ander. 
Mevrouw West, overtuigd dat Annie ♠A had 
gespeeld, was verbaasd dat zij aan slag was. 
Zij vervolgde met klaveren voor de ♣A en 
speelde een kleine harten naar ♥B. 
Vervolgens mocht Annie ♣H maken. Ze 
speelde ruiten na voor ♦A. "Nu moet ik maar 
incasseren", zei Mevrouw en ze speelde ook 
♦9. De situatie was als volgt: 
 
  ♠ 75   
  ♥ 107   
  ♦ -   
  ♣ -   
♠ - ♠ V 
♥ A64 ♥ V8 
♦ - ♦ - 
♣ 7   

N

O

Z

W

 ♣ 9 
  ♠ AB   
  ♥ H9   
  ♦ -   
  ♣ -   
 
Mevrouw stak over naar ♣9, waarop Annie 
haar ♠A sec moest zetten. "Neem nu ♠V nog 
even mee", zei ze, nog steeds in de waan dat 
♠A er al uit was. Toen ♠A bij Annie verscheen, 
kreeg ze een appelflauwte en een 
schrobbering van haar partner, maar ze had 
toch zoveel tegenwoordigheid van geest om de 
♥9 van Annie naar ♥V te laten doorlopen. 

Minus 150 was een complete nul voor ons. 
Ook deze tafel was dus 50%. 
 

 
 
MK-er: “als een slechte score dreigt, wil spelen 
op de verzaking nog weleens helpen!”  
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MERIJN GROENENBOOM 

HET AANSTORMEND TALENT VAN STAR 
 

BRIDGEFAMILIE 
Merijn Groenenboom (29-12-83) is een van de 
jongste leden van STAR. Met een bridgende 
vader en moeder is het niet vreemd dat Merijn 
door het bridgevirus is gegrepen. Alleen zijn 
zus speelt geen bridge, maar die is als 
tijdwaarneemster in de MK toch weer bij het 
spel betrokken. Merijn speelt pas vijf jaar 
bridge en heeft nu al het eerste divisie niveau 
bereikt. Hij speelde dit seizoen in de eerste 
divisie viertallen voor BCO (red: iedereen 
maakt fouten!). Het team stond een dag voor 
het einde van de competitie nog op de tweede 
plaats. Helaas werd er de zondag zwaar 
verloren en eindigde zij als achtste. Merijn 
heeft het bridge geleerd door het kijken achter 
spelers en natuurlijk uit de ‘Van start tot Finish’ 
serie van de heer Sint. Merijn heeft geen les 
genomen. 
 
 

“SKWIES” 
 

Toen Merijn een jaar bridge speelde en al eens 
iets over een dwang had gelezen, kwam hij op 
onderstaand spel in 7♠ terecht. Zijn 
slachtoffers waren Koeno Brouwer en Ine 
Gielkens. 

 
.  Z/allen    
  ♠ AV3   
  ♥ A   
  ♦ B7654   
  ♣ AHV4   
♠  ♠  
♥  ♥  
♦  ♦  
♣    

N

O

Z

W

 ♣  
    
  ♠ HB765   
  ♥ B8765   
  ♦ AH   
  ♣ 3   
 
 
W N O Z 
- 1♦ pas 1♠ 
pas 3♣ pas 3♥ 
pas 3♠ Pas 4♦ 
pas 4♥ Dbl Pas 
pas Rdbl pas 4SA 
Pas 5♦ pas 5♥ 
pas 6♣ pas 7♠ 
pas pas pas  

 
Het biedverloop behoeft enige uitleg: 3♥ was 
vierde kleur, 4♦/♥ zijn cuebids en redoublet 
toont een eerste controle in ♥. 4nt is RKC en 
5♦ toont 0 of 3 keycards. 5♥ vraagt naar 
troefvrouw en 6♣ toont deze plus ♣H. Merijn 
denkt nu voldoende te hebben voor 7♠. 
 
De uitkomst is ♥V. Als de ♠ 3-2 zitten, is het 
spel natuurlijk simpel te maken door twee ♥  te 
troeven. Uit het bieden en de uitkomst lijkt de 
kans op een 4-1 zitsel in schoppen echter 
groter dan de normale 28%. Daarom probeert 
Merijn een andere oplossing te vinden. Na acht 
(!) minuten denken, ziet hij opeens dat hij het 
spel op een dubbele dwang kan maken. Dus 
speelt hij het als volgt af: ♥A, ♠A, ♦A, ♥ 
getroefd (west bekent nog), ♠V (oost heeft 
inderdaad maar 1 ♠) en ♦H (de ♦ V valt niet). 
Nu speelt Merijn zijn laatste troeven af en 
bereikt hij de volgende eindpositie: 
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7.  Z/allen    
  ♠ -   
  ♥ -   
  ♦ B   
  ♣ AHV4   
♠ - ♠ - 
♥ - ♥ H 
♦ V ♦ - 
♣ 9876   

N

O

Z

W

 ♣ 10542 
    
  ♠ 5   
  ♥ B87   
  ♦ -   
  ♣ 3   
 
Op ♠5 moet west een ♣ laten gaan, anders 
wordt ♦B de 13e slag. Merijn gooit in noord ♦B 
weg (die heeft zijn werk gedaan) en nu is oost 
aan de beurt; doet deze ♥H weg, dan wordt ♥B 
de 13e slag en als hij een ♣ laat gaan, levert 
deze kleur 4 slagen op. Groot slem gemaakt 
op een dubbele dwang! 
 

FAN 
Merijn is een groot fan van Zia Mahmood en 
het hele Italiaanse Lavazza team. Op eigen 
bodem vindt hij Huub Bertens een zeer goede 
speler.  

 
Babe: “Dat je op jouw leeftijd fan bent van 
twee kerels….! 
 
Naast bridge speelt Merijn vier keer per week 
tennis en studeert hij nog economie. Tijd voor 
een film kijken of een boek lezen is er daarom 
nauwelijks, maar daar vindt hij ook weinig aan. 
Merijn zit meestal met een grijns aan tafel en 
heeft niet echt een angstgegner. Of het moet 
Dano de Falco zijn waartegen hij op okbridge 
regelmatig speelt, maar nog nooit van heeft 
gewonnen. 

 
Dano de Falco: “ Beste 
Merijn, tien jaar voor jou 
geboorte werd ik al 
Europees kampioen met 
Italia. Een beetje geduld 
en jij zal ooit van mij 
winnen…” 
  

 
Year Event Rank Team 

1973

30th EUROPEAN 
TEAMS 

CHAMPIONSHIPS 
Ostend 1973 - 
Open Teams 

1 ITALY 
Open team 

1974

1974 WORLD 
TEAM 

CHAMPIONSHIPS 
Venice 1974 - 
Open Teams 

1 ITALY 
Open team 

1979

34th EUROPEAN 
TEAMS 

CHAMPIONSHIPS 
Lausanne 1979 - 

Open Teams 

1 ITALY 
Open team 

1979

1979 WORLD 
TEAM 

CHAMPIONSHIPS 
Rio De Janeiro 
1979 - Open 

Teams 

2 ITALY 
Open team 

1983

36th EUROPEAN 
TEAMS 

CHAMPIONSHIPS 
Wiesbaden 1983 - 

Open Teams 

2 ITALY 
Open team 

1983

1983 WORLD 
TEAM 

CHAMPIONSHIPS 
Stockholm 1983 - 

Open Teams 

2 ITALY 
Open team 

1997

1997 WORLD 
TEAM 

CHAMPIONSHIPS 
Tunisia 1997 - 
Transnational 

Teams 

1 
BURGAY 

Transnational 
tea 

1999

44th GENERALI 
EUROPEAN 

TEAMS 
CHAMPIONSHIPS  
Malta 1999 - Open 

Teams 

1 ITALY 
Open team 
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SYSTEEM 

Merijn speelt graag twee-over-een-MF en vindt 
een agressief biedsysteem nuttig, maar 
agressief bieden (hij bedoelt hiermee 
overbieden) is aan hem niet zo besteed. Tja en 
wanneer je met Niels speelt, moet er ook wel 
iemand op de rem staan…. 
Als hij de Nederlandse top haalt, zou hij graag 
met een uitgebreid relay-systeem dat veel op 
het systeem van de Italianen lijkt willen 
beginnen. 
 

PA 
Merijn speelde en speelt regelmatig met zijn 
vader. Je hoorde ze dan wel eens mopperen 
op elkaar. Volgens Merijn is dit tegenwoordig 
wel over. Maar ze spelen dan ook minder 
samen. Merijn heeft de ambitie om binnen een 
paar jaar door te dringen tot de MK. Deze 
ambitie lijkt niet verschrikkelijk hoog gegrepen, 
want het was dit jaar al bijna gelukt. Merijn 
vindt de clubavond van STAR serieuzer en 
spannender dan die van BCO.  
 

 
Rob: “Merijn is gestopt met lesgeven, ik 
luisterde toch niet.” 
 
 

SUCSESSEN 
Merijn werd in 2003 Nederlands kampioen 
junioren (t/m 25 jaar) en in 2000 met Arnold 
Jansen Nederlands kampioen paren 
aspiranten. De achtste plaats in de ED voor 
BCO was een klein succesje, maar toch wat 
tegenvallend. 
 

BLUNDER 
Een grappige blunder maakte Merijn tijdens de 
nationale jeugdkampioenschappen. Hij was na 
een 3♣ opening in west als zuid leider 
geworden in 3SA.   

 
W/NZ Andor    
  ♠ A8643   
  ♥ AB975   
  ♦ H8   
  ♣ 10   
♠ B7 ♠ V1052 
♥ 832 ♥ V104 
♦ 6 ♦ B9752 
♣ AH98643   

N

O

Z

W

 ♣ 5 
   Merijn 
  ♠ H9   
  ♥ H6   
  ♦ AV1043   
  ♣ VB72   
 
Hij kreeg de uitkomst van een kleine ♣ voor de 
secce tien op tafel.   
Na ♦H en ♦A speelde Merijn ♣B voor. West 
nam de heer en vervolgde  
met ♥. Merijn nam de slag in de hand met ♥H 
en dacht nu ♣ V te kunnen incasseren. 

 
 
Duboin: “Hmm, ♣V na…..nee zou ik niet 
verzonnen hebben bij Lavazza”. 
 
West nam met ♣A en kon nu de klaveren 
rapen. Totaal overdonderd door deze gift (die 
niet van Griekse aard was) meende west dat 
de leider de ♣ nog stopte….. Hij speelde 
daarom ♠ na. Oost had de nodige ♠ de deur uit 
gedaan dus Merijn maakte ondanks zijn black-
out tien slagen. Dat zijn de betere blunders, 
zullen we maar zeggen. 
 
Merijn houdt van sneeuw en zonvakanties, 
maar dan wel zonvakanties met veel 
avonturen, want luieren aan het strand vindt hij 
zonde van de tijd. Het liefst eet hij 
pastagerechten. Een Italiaanse sponsor (!) of 
bridgetoernooi is hem daarom op het lijf 
geschreven… Merijn is een aanstormend 
talent in Utrecht. Het is zowel voor hem als 
onze club een goed plan dat hij lid is geworden 
van STAR. We zullen in de toekomst, met 
regelmaat van hem horen. 
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Een korte cursus janken 
 
Een verslag van de ongelijke strijd van een 
Nederlandse janker tegen de familie Olsen, die 
profiteert van de listen en lagen van Vrouwe 
Fortuna. 
 
1 De onverslaanbare zwakke tegenstander 
Kjersti Olsen: Rueful Rabbit of genie? 
 
De meeste bridgebladen, Star Magazine niet 
uitgezonderd, overbelichten het bieden, spelen 
en tegenspelen. Dat andere belangrijke 
onderdeel van onze sport, het janken, komt er 
bekaaid af. Het mag dan wel leuk zijn een 
spelletje mooi geboden te hebben, of goed af- 
dan wel tegen te hebben gespeeld, maar de 
grootste vreugde schenkt toch een fijne 
jankpartij over Vrouwe Fortuna en/of de 
tegenstanders die het immers altijd op jou 
gemunt hebben. 
Om in het tekort op dit gebied te voorzien, 
neem ik die taak op me. 
 
Sinds ik een paar jaar geleden naar 
Noorwegen verhuisd ben, speel ik bijna alleen 
nog maar op de club in het dorp waar ik woon. 
Mijn bridgecapaciteiten zijn er, als dat al 
mogelijk was, nog op achteruit gegaan, maar 
op jankgebied sta ik inmiddels op eenzame 
hoogte. 
Een echte Janker dankt zijn nullen aan de 
grillen van zowel de (zwakke) tegenpartij als 
die van Vrouwe Fortuna. Als deze laatste een 
béétje in vorm is, kunnen de tegenstanders 
van de Janker doen wat ze willen: ook het 
slechtste bieden, af- en tegenspel staat hun 
top niet in de weg. 
Goed kunnen janken staat of valt dus met de 
beschikbaarheid van dat zwakke type 
tegenspeler. Wat dat betreft mag ik niet 
klagen. Dé bridgefamilie in het dorp, laten we 
ze Olsen noemen, is mijn hofleverancier. Op 
de club spelen vier Olsens: de oude Ole, zijn 
vrouw Marit, hun zoon Frode en hun dochter 
Kjersti. Hoewel de hele familie uitstekende 
relaties heeft met Vrouwe Fortuna – althans 
als ze tegen mij spelen – levert vooral het 
partnership van moeder Marit met dochter 
Kjersti mij volop ammunitie voor jankverhalen.  
Vader Ole is namelijk een redelijke speler en 
zoon Frode een goede en een goed 
jankverhaal heeft vrijwel altijd zwakke spelers 
in de rol van booswicht. Goede tegenstanders 
worden immers geacht je te slopen, daarover 
klagen is als de krantenkop ‘Hond bijt man’. 
Een goed jankverhaal daarentegen is nieuws, 
‘Man bijt hond’ dus.  
Toch speelt pa Ole ook geregeld de rol van 
booswicht, de oorzaak daarvan is zijn beroerde 

bieden. De lezer is hem eigenlijk al eens 
tegengekomen. Hij is de zuidspeler in het 
artikel ‘De Janker’ in Star Magazine 46 van 
maart 2002, pag. 20-21. Dat was Ole op zijn 
best (afspel) en slechtst (bieden). Met mij als 
slachtoffer, dat spreekt vanzelf. 
 
Maar dochter Kjersti Olsen staat garant voor 
vele van mijn gruwelijkste jankervaringen. Hier 
is de vrouwelijke Rueful Rabbit in actie (we 
spelen bijna altijd paren): 
 
Z/NZ dochter Kjersti   
  ♠ A7   
  ♥ 10963   
  ♦ 4   
  ♣ AV10952   
de Janker    
♠ VB982 ♠ H1064 
♥ V8 ♥ B4 
♦ AH73 ♦ V109652 
♣ 73   

N

O

Z

W

 ♣ 8 
  moe Marit   
  ♠ 53   
  ♥ AH752   
  ♦ B8   
  ♣ HB64   
 
 
W N O Z 
- - - 1♥ 
1♠ 3♥! 3♠ pas 
pas 4♥1 Allen pas  
1 zuchtend, rollende ogen 
 
Een simpel biedende noord gooit na wests 1♠ 
vol met 4♥. Oost biedt dan automatisch 4♠, 
zuid doubleert (4♥ is in ons dorp niet zwak 
maar gezond, dus pas van zuid zou forcing 
zijn) en daar blijft het bij. +100 of +300 
(ruitenintroever) voor NZ, die spijtig opmerken 
dat er zelfs 6♥ inzit.  
Een meer sophisticated noord splintert na 1♠ 
met 4♦ (oost 4♠, zuid doublet) of biedt 2♣ 
(nee, aan fitbids doen ze hier niet), oost dan 
3♠ (zwak, vierkaart schoppen), dat via 4♣ van 
zuid naar noord uitrolt. Wat die dan ook biedt, 
oost heeft de dubbele fit bij NZ gehoord en 
biedt altijd nog 5♠. NZ bieden zeker geen 6♥ 
(is ook te scherp) en scoren +300/+500. De 
score van –680 voor OW is dus bijna 
‘onmogelijk’. 
Kijk nu naar het schitterende biedwerk van 
Kjersti. Eerst onderbieden met 3♥ en dan toch 
nog 4♥. Als west weet ik nu weinig van maats 
hand: 3♠ over 3♥ kan van alles zijn, ook een 
relatief goede hand met een driekaart 
schoppen bijvoorbeeld (tja, wij zijn ook niet zo 



DE JANKER 
Peter van der Linden 

Star Magazine nummer 52  pagina 27 

sophisticated dat wij daarmee doubleren). Als 
hij over 2♣ naar 3♠ had kunnen springen, was 
dat voor mij veel duidelijker geweest. Gezien 
mijn verdedigende kracht red ik nu natuurlijk 
niet tegen een dubieuze (noord geeft eerst een 
limit, zuid zwijgt en noord gooit alsnog vol) 
manche. Mijn maat ook niet: ook ik kan immers 
nog van alles hebben en ook mijn maat heeft 
noords inconsequente bieden gehoord. 
Kortom: op de scorekaart verschijnt voor de 
eerste keer +680 voor NZ (4♥+2) tussen drie 
keer +100 (4♠ gedoubleerd min één). Ja, die 
ruitenintroever was kennelijk te moeilijk.  
(Terzijde: we spelen meestal paren met vier 
tafels, als we geluk hebben vijf. De begrippen 
‘zaalnul’ en ‘zaaltop’ zijn hier dus erg relatief, je 
hebt ze zeer snel te pakken). 
Ik heb het nagevraagd: aan de andere drie 
tafels bood noord meteen 4♥ (zo bieden ze 
hier) en oost automatisch 4♠. Let op dat eerste 
karakteristieke feit van een echt jankverhaal: 
de slechte actie van de boef (noords bieden) 
blijkt risicoloos: was 3♥ rondgepast, dan 
hadden NZ met +230 (3♥+3) ook de top 
gehad. 
De epiloog als trap na is de tweede 
karakteristiek: 
Moe Marit tegen dochter Kjersti: ‘Maar meisje, 
je bent toch te sterk voor 3♥. Waarom bood je 
niet meteen 4♥? Maar goed dat oost nog langs 
kwam.’ 
(Geluid van knarsetanden bij oost). 
Dochter Kjersti: ‘Maar ik heb maar tien punten.’ 
Moe Marit tegen mij: ‘Vind jíj niet dat ze 4♥ 
moet bieden?’ 
Kijk, zoiets vindt God leuk: ik mag mijn eigen 
nul uitleggen. Dapper glimlachend antwoord ik: 
‘Ik vind dat ze het helemaal zo gek niet gedaan 
heeft. Althans, als ik zo naar de scorekaart 
kijk.’ 
 
Meteen het volgende spel (gedraaid voor het 
gemak van de lezer) blijkt dat wat ik in de 
inleiding schreef, ook andersom werkt: als 
Vrouwe Fortuna een béétje in vorm is, helpt 
ook goed bieden, af- en tegenspel de Janker 
niet: die nul stáát: 

 
N/- de Janker   
  ♠ 863   
  ♥ 1054   
  ♦ VB82   
  ♣ A76   
moe Marit   dochter Kjersti 
♠ AVB104 ♠ H972 
♥ HV6 ♥ A9873 
♦ 74 ♦ 5 
♣ 982   

N

O

Z

W

 ♣ 1043 
     
  ♠ 5   
  ♥ B2   
  ♦ AH10963   
  ♣ HVB5   
 
W N O Z 
- pas pas 1♦ 
1♠ 2♦ 3♠ 4♦ 
4♠ pas pas 5♦ 
Allen pas    

 
5♦ van mijn maat is dubieus, maar niet idioot: 
ik heb immers geen negatief doublet gegeven, 
dus OW hebben ook een hartenfit en wij 
misschien een klaverenfit. Verder denk ik dat 
mijn maat zich gewoon niet twee keer wilde 
laten oetsen. 
Als de dummy opengaat, denkt hij dat het goed 
is; hij gaat één down en 4♠ zit erin, tenzij én 
de klaverenkleur 3-3 én de ruitenkleur 2-1 zit, 
maar die kans is maar 28% volgens de 
mathematici (die er volkomen naast zitten, ik 
kom daar op terug)... Moet ik verder gaan?  
Deze keer springt Kjersti dus naar 3♠ met 
zeven punten.  
‘Geleerd van het vorige spel?’ vraagt moe 
Marit.  
‘Welk vorig spel?’ riposteert dochter Kjersti, 
wier geheugen weinig gemeen heeft met dat 
van de spreekwoordelijke olifant. Het zal dus 
wel vrouwelijke intuïtie geweest zijn... 
De andere tafels: twee keer 4♦ contract, één 
keer 3♦+1. Het maakt dus niet eens uit of mijn 
maat past op 4♠, dat doubleert of 5♦ biedt: 
zelfs na doublet scoren we met +100 nog 
dezelfde nul als nu met -50. De dames 
daarentegen hoeven óns niet te doubleren 
voor hún top... 
Op de kansen van een 3-3 zitsel kom ik terug. 
wordt vervolgd 
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Stel je opent 1♥ of 1♠ met een 5+kaart. Wat doe je als partner met 
een 4+fit?  
Het belang van een 5-4 fit wordt steeds meer onderschreven. De 
bekendste en meest toegepaste conventies om daar achter te komen 
zijn die van Garozzo en Bergen. Garozzo was één van de eersten 
die het probleem op degelijke wijze aanpakte met behulp van zijn 
Garozzo (mini-)splinters. Garozzo onderscheidt in zijn conventie de 
manche-inviterende en de sleminviterende splinters. Een tweede 
onderdeel van deze conventie is de non splinter variant. Beide 
varianten worden verhuld in één bod. Op 1♥ met het bod van 2♠ en 
op 1♠ met 2SA. In de volgende biedronde wordt dan eventueel 
duidelijk welke variant het betreft. 
Ook Bergen benadrukt het belang van de 5-4 fit in een hoge kleur in 
zijn Bergen raises. Hij gebruikt hiervoor zelfs 3 biedingen – 2SA, 3♣ 

en 3♦ - maar maakt geen onderscheid in splinters en non splinters. Een nadeel van Garozzo is de 
onduidelijkheid in de eerste biedronde, terwijl door de vele mogelijkheden de verschillende varianten 
in de herbieding niet allemaal goed uit de verf komen.  Nadelen van Bergen zijn de onbekendheid van 
al dan niet een singleton en de vele biedingen die door deze conventie in beslag worden genomen. 
Deze nadelen heb ik geprobeerd te ondervangen in een eigen conventie die ik ter onderscheiding zal 
noemen de: 
 
 
Brouwer (non) splinters 
Uitgangspunt is een standaardpakket van 
splinters en non splinters, dat vrijwel unaniem 
toegepast wordt door de Nederlandse bridgers. 
Deze basis is qua sterkte al aangepast aan de 
Brouwer (non) splinters: 
 
1♥/1♠  -  4♣/4♦ = splinter, 10-13 punten   
   3SA = non splinter, 12-15 punten 
   3♥/3♠ = preëmptief, 0-7 punten 
Na 1♥ is 3♠ eveneens splinter en eventueel 
ook 4♥ na 1♠. 
 
Voor de manche- of sleminviterende handen 
met een 4+ fit in een hoge kleur heb ik twee 
biedingen gereserveerd. Één voor de splinters 
en één voor de non splinters. In de eerste 
biedronde is dus onmiddellijk duidelijk of de 
antwoordende hand (AH) wel of niet een 
singleton bevat. De kleur van de singleton kan 
in de volgende biedronde worden aangegeven. 
 
1♥   -  2♠ = een splinter, manche 
inviterend (MI), 7-9 of sleminviterend (SI), 14+ 

2SA = non splinter, 8-11 of 16+ 
punten 
 
1♠   - 2SA = een splinter, manche 
inviterend (7-9) of sleminviterend (14+) 
 3♣ = non splinter, 8-11 of 16+ 
punten 
 
De puntenranges zijn afhankelijk van de 
kwaliteit van de punten – azen en heren 
opwaarderen en vrouwen en boeren 
afwaarderen - en van de lengte van de fit. Voor 
de manche-inviterende handen met een 5-

kaart fit en mooie punten kan de ondergrens 1 
à 2 punten lager en met een 4-kaart fit en 
slechte punten kan de bovengrens 1à 2 punten 
verhoogd worden.  
 
De splinter biedingen 
1♥ - 2♠   = 4+ fit met een singleton, 7-9 of 14+ 
1♠ - 2SA= 4+ fit met een singleton, 7-9 of 14+ 
 
Hoe gaan we nu verder? Als de openende 
hand (OH) erg minimaal is en zich bijna 
schaamt voor zijn opening dan biedt hij 
volgens het principe van fast arrival 
onmiddellijk 3 in de geopende hoge kleur. OH 
zegt dan eigenlijk: “Partner ik wil je singleton 
niet eens weten, want zelfs met een maximale 
manche-inviterende splinter acht ik de kans op 
een manche in mijn hoge kleur erg klein”. 
Partner zal met een manche-inviterende 
splinter passen en met een sleminviterende 
splinter doorbieden. In andere gevallen 
herbiedt de openende hand normaliter het 
laagste opvolgende bod en vraagt daarmee 
naar de kleur van de singleton en naar de 
sterkte. 
 
1♥     - 2♠= een splinter, MI 
of SI 
3♥= zeer minimaal 
2SA= relay  - 3♣/3♦/3♥= singleton 
♣/♦/♠, MI 

- 3♠/4♣/4♦= singleton 
♠/♣/♦, SI 
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en: 
1♠     - 2SA 
3♠= zeer minimaal 
3♣= relay  - 3♦/3♥/3♠= singleton 
♦/♥/♣, MI 

- 4♣/4♦/4♥= singleton 
♣/♦/♥, SI 
- 3SA= singleton ♥, 10-
13 

 
Door het 3SA bod als de MF ♥-splinter te 
spelen, kun je 1♠ - 4♥ als natuurlijk bieden. 
 
Een voorbeeld: 
OH: ♠VBx  ♥ABxxx  ♦xxxx  ♣A 
AH: ♠Hxx  ♥H10xx  ♦x  ♣xxxxx 
 
Misschien vind je dat de antwoordende hand 
met slechts 6 punten niet manche-inviterend 
is? Het zijn mooie punten en de singleton erbij 
geeft kansen op een manche. Behalve van de 
kwaliteit van de punten hangt het ook af van 
het aantal troeven. Dat kunnen er 4 of meer 
zijn. 
 
De openingsbieder is niet zeer minimaal en de 
bieding zal daarom als volgt gaan: 
1♥  - 2♠ 
2SA - 3♦= singleton ♦, 7-9 punten  
4♥ 
 
De singleton komt OH prima uit en hij biedt dus 
4♥. Dat contract is vrijwel niet down te 
branden. De totale verdeling zou als volgt 
kunnen zijn: 
 
  Openende hand (OH) 
  ♠ VB2   
  ♥ AB532   
  ♦ 6543   
  ♣ A   
♠ A1086 ♠ 975 
♥ 4 ♥ V98 
♦ AH987 ♦ VB10 
♣ 753   

N

O

Z

W

 ♣ HVB9 
  Antwoordende hand (AH) 
  ♠ H43   
  ♥ H1076   
  ♦ 2   
  ♣ 108642   
 
Misschien denk je “wij bieden altijd 4♥ met dit 
spel”. Dan zul je dat ook doen als we de 
schoppen en de ruiten verwisselen: ♠x  
♥H10xx  ♦Hxx  ♣xxxxx 

Nu heb je een singleton schoppen en is de 
manche zeer dubieus geworden. Als ♦A achter 
♦H zit, verlies je zeker drie ruitenslagen en een 
schoppenslag. Bovendien kun je nog een 
troefslag verliezen. Als OH weet dat maat een 
singleton schoppen heeft, zal hij slechts 3♥ 
bieden. De antwoordende hand – die weet dat 
partner niet erg minimaal is - kan met een 
maximale manche-inviterende splinter (zeg 
met ♦V erbij) altijd nog 4♥ bieden. In dit geval 
blijft het bij 3♥ met een redelijke kans van 
slagen.  
 
De non-splinter biedingen: 
1♥ - 2SA= 4+ fit zonder singleton, 8-11 of 16+ 
1♠ - 3♣  = 4+ fit zonder singleton, 8-11 of 16+ 
 
Hoe gaan we nu verder? Hiervoor moet u zich 
realiseren dat de 2SA (of de 3♣ -) bieder met 
8-11 punten in twee sterkte categorieën te 
onderscheiden is. Met 10-11 punten heeft de 
AH een manche-inviterende hand en met 8-9 
punten heeft hij net geen manche invite gehad.  
Wanneer de OH zo minimaal is dat hij denkt 
zelfs niet op een manche-invite van zijn partner 
in te kunnen gaan, herbiedt hij drie in zijn hoge 
kleur (3♥ of 3♠). Dus met een evenwichtige 11-
13 en veel vrouwen en boeren. Daar boven 
met een goede 13 of 14+ punten – wat 
onevenwichtiger of meer Azen en Heren - biedt 
hij het opvolgende bod, dat is een relay: 
1♥   - 2SA 
3♥= min, 11-13 
3♣= Relay - 3♥     = 8-9 

- 3SA = 10-11 
- 3♦/3♠= laagste cue, 16+ 

 
Met 13/14 punten bij de OH en 8-9 in de AH is 
de manche niet kansrijk en zal OH passen op 
3♥. Wanneer de OH niet minimaal is en de AH 
10-11 heeft, is de situatie mancheforcing en 
biedt hij 3SA. Het voordeel van 3SA is dat 
partner nu een keus heeft. Meestal zal hij 4♥ 
bieden en geeft het paar geen extra informatie 
over verdeling en controles aan de tegenpartij. 
Wanneer de OH echter erg sterk is en 
slemkansen ziet, kan hij alsnog cuen. 
Meecuen van de partner betekent dan altijd 
een Aas of een Heer en geen singleton of 
renonce, want de AH heeft immers een non 
splinter bod gedaan! 
 
Wanneer de AH met 16 punten of meer te 
sterk is voor een onmiddellijk bod van 3SA, is 
zijn rebid een cue en wel op het laagst 
mogelijke niveau. 3♠ bijvoorbeeld geeft aan dat 
de antwoordende hand ♠H of ♠A bezit – we 
spelen natuurlijk gemengde controles - en ♦A 
en ♦H ontkent.  
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Meespelen met de LOTTO kan nu heel 
eenvoudig.
Of via internet: www.bridge.nl Klik op LOTTO.
Of vul de bon in van de LOTTO.
Meedoen kan al vanaf  5 euro per maand.
Star ontvangt 20 % van de inleg en 
de NBB 10 %.
Wil je nog meer weten informeer bij
Margriet Jansze.

 
Na een 1♠ opening zijn de antwoorden: 
1♠  - 3♣ 
3♠= min, 11-13 
3♦= Relay - 3♠     = 8-9 

- 3SA = 10-11 
- 3♥/4♣= laagste cue, 16+ 

 
Ook in de non-splinter variant geldt dat de 
puntenrange bij benadering op gaat. De AH 
kan een 4 of een 5-kaart fit hebben en mooie 
of minder mooie punten.  
Stel partner opent met 1♠ en je hebt: 

a. HVBxx, Vx, xxx, xxx 
b. Hxxxx, Axx, xx, xxx 

 
Spel a. heeft meer punten dan spel b. Toch is 
spel b. in meer dan één opzicht beter. 
Schoppen V en B zijn bij een normale 
verdeling van de schoppen bij de tegenpartij 
(2-1) volkomen overbodig. Harten A is een slag 
in de verdediging, maar ♥V heeft een zeer 
beperkte waarde. Wanneer harten de kleur van 
de tegenpartij is, kan ♥V zelfs vallen onder A of 
H. Een bod van 2SA suggereert naast een 
zekere offensieve waarde ook iets in de 
verdediging. Indien de tegenpartij aan het 
uitnemen is, kan partner eerder voor straf 
doubleren. Met spel a. zullen we vanwege de 
geringe offensieve èn defensieve waarde dan 
ook 3♥ bieden en met spel b. 2SA.  
 
Stel de bieding gaat: 
1♠ - ?? 
 

Wat bied je met: 
a. VBxx, Axxxx, Hx, xxx 
b. xxxxx,  AB10xx, x, xx 
c. xxxx, xxxx, xxxx, x 
d. Hxxxx, Hxx, AHxxx, x  
 
a. 3♣. En na de 3♦ relay van partner 3SA dat 
een non splinter van 10-11 punten aangeeft.  
b. 2♠. Slechts 5 punten, maar door de 5-kaart 
fit sterk genoeg voor een MI splinter. 
Bovendien bevat het met ♥A één verdedigende 
slag. Zelfs een MF splinter van 4♦ komt in 
aanmerking. Als we de harten en schoppen 
verwisselen, bied dan 4♠. 
c. 3♠. Met nul punten?? Ja, maar volgens de 
Law een zeer geschikte hand voor een bod op 
3-hoogte. Bied het dan ook. Partner zal niet 
veronderstellen dat je ook maar één slag in de 
verdediging hebt.  
d. 2SA. Dit spel bevat “slechts” 13 punten, 
maar heeft zoveel controles en een troefje 
extra dat het zeker een SI splinter waard is. 
Dus bied 2SA en na het rebid van 3♣ of 3♠ van 
OH bied je 4♣.  
 
Zijn jullie al een beetje overtuigd van de 
eenvoud en de precisie van deze conventie? 
Mooi, dan zal ik in het volgende Star Magazine 
deze conventie verder uitdiepen voor de 
liefhebbers en in het bijzonder de toepassing in 
de competitieve sfeer aan de orde stellen. 
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Toen mijn vader in een goede bui was, omdat hij in zijn wekelijks 
tennisuurtje met de trainer niet minder dan drie games had gekregen, ging 
hij ermee akkoord dat ik andermaal een aantal bridgeproblemen aan hem 
voorlegde. "Eigenlijk is het onzin", stribbelde hij nog tegen, "al die 
safetyplays" en kansberekeningen. Ik kijk naar de smoelen en dan weet ik 
precies hoe het zit". Met een zucht bekeek hij het papier met puzzels dat ik 
hem had overhandigd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Probleem 1. 
 
W/NZ 
♠ 95 
♥ B1073 
♦ 864 
♣ A872 

  

N

O

Z

W

 
vader 
♠ 84 
♥ AH9642 
♦ AV5 
♣ H4 
 
W N O Z 
1♠ pas pas dbl 
2♣ pas 2♠ 3♥ 
3♠ 4♥ Allen pas  
 
West start met ♠A en ♠H. Oost gooit hoog-
laag bij hetgeen wijst op een vierkaart. West 
vervolgt met ♣V in de hand genomen met ♣H. 
Oost legt ♣3. Dat geeft een oneven (driekaart) 
aantal aan. Onder ♥A valt bij west ♥V. De 
laatste troef wordt getrokken met ♥B. West 
gooit een schoppen bij. Hoe verder? 
 
Oplossing 1. 
Gezien het bijgooien van oost was het 
onwaarschijnlijk dat west ♦H tweede heeft. 
Vader zag geen andere oplossing dan het 
snijden van ♦H over oost. ♦H zit bij west en 
vader was dus één down. 
 

 
 
Vader: “zag snit als enige oplossing voor het 
probleem” 
 
 
De verdeling is als volgt: 
  ♠ 95   
  ♥ B1073   
  ♦ 864   
  ♣ A872   
♠ AHV107 ♠ B632 
♥ V ♥ 85 
♦ HB2 ♦ 10973 
♣ VB109   

N

O

Z

W

 ♣ 653 
  Vader    
  ♠ 84   
  ♥ AH9642   
  ♦ AV5   
  ♣ H4   
 
Het contract is eenvoudig te maken; ♣A en 
een klaver troeven. Oversteken naar de 
dummy en op de 4e klaver een ruiten 
weggooien. West is dan ingegooid en moet 
kiezen tussen ruiten na in de vork of schoppen 
in de dubbele renonce. 
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West: “ruiten na in de vork lijkt me niks” 
 
Probleem 2. 
 
Z/NZ 
♠ 642 
♥ 108 
♦ H872 
♣ A984 

  

N

O

Z

W

 
vader 
♠ AH 
♥ AH976 
♦ V93 
♣ B105 
 
W N O Z 
- - - 1♥ 
1♠ pas 2♠ dbl 
pas 3♣ pas 3♥ 
pas 4♥ Allen pas  
 
West komt uit met ♠V. Zuid pakt met ♠A en 
speelt drie keer harten die bij oost-west 3-3 
zitten. West, aan slag met ♥V, speelt ♠B na 
voor ♠H. ♣B van zuid wordt gedekt met ♣H 
van west en is voor ♣A van de dummy. Hoe 
verder? 

 
Oplossing 2. 
Vader heeft klaveren doorgespeeld die oost 
een keer dook. De volgende klaver nam oost 
met ♣V en vervolgde met schoppen. Nu kon 
vader het contract niet meer maken, want de 
verdeling was: 
 
  ♠ 642   
  ♥ 108   
  ♦ H872   
  ♣ A984   
♠ VB1093 ♠ 875 
♥ VB4 ♥ 532 
♦ 1054 ♦ AB6 
♣ H3   

N

O

Z

W

 ♣ V762 
  vader   
  ♠ AH   
  ♥ AH976   
  ♦ V93   
  ♣ B105   
 
Zuid moet na ♣A eerst een schoppen 
introeven en dan ♣10 natrekken. Oost neemt 
niet, maar wordt met de volgende klaver 
ingegooid. Hij moet dan ruiten of klaver 
brengen voor de tiende slag van zuid.  
 
Probleem 3. 
 
N/NZ 
♠ B96 
♥ V10983 
♦ 6 
♣ HB43 

  

N

O

Z

W

 
Vader 
♠ A87 
♥ H 
♦ AH853 
♣ AV102 
 
W N O Z 
- pas pas 1♦ 
pas 1♥ pas 3SA 
Allen pas    
 
West start met ♦B. Oost gooit ♦7 bij en zuid 
neemt met ♦A. De nagespeelde ♥H mag zuid 
houden. Hoe verder? 
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Oplossing 3. 
Vader speelde vier keer klaver. Bij west ging 
een kleine harten weg en bij oost een kleine 
harten en een schoppen. Vader speelde toen 
een kleine schoppen naar de negen. Oost nam 
met ♠V en trok ♦V na voor de ♦H. Vader kon 
nog ♠A als laatste slag maken, maar ging dus 
één down. De verdeling was: 
 
  ♠ B96   
  ♥ V10983   
  ♦ 6   
  ♣ HB43   
♠ H103 ♠ V542 
♥ 542 ♥ AB76 
♦ B10942 ♦ V7 
♣ 87   

N

O

Z

W

 ♣ 965 
  vader   
  ♠ A87   
  ♥ H   
  ♦ AH853   
  ♣ AV102   
 
Zuid moet ♣A nemen en ♣V overnemen met 
♣H. Oost neemt de nagespeelde ♥V met ♥A 
en trekt ♦V na voor ♦H. Dan neemt de leider 
♣10 met ♣B op tafel over en speelt ♥10  voor 
♥B van oost. Schoppen na voor ♠A van zuid 
die ♣2 overneemt met ♣4 in de dummy. Zo 
wordt 3SA met een overslag gemaakt.  
 
 
Probleem 4. 
 
O/NZ 
♠ HB964 
♥ 6 
♦ 1064 
♣ HV73 

  

N

O

Z

W

 
Vader 
♠ - 
♥ HVB109742 
♦ H 
♣ A1054 
 
W N O Z 
- - 3♦ 4♥ 
4♠ Dbl 5♦ 5♥ 
dbl Allen pas   
 
West komt uit met ♣2. Hoe moet vader 
spelen? 

Oplossing 4. 
Vader liet de klaver doorlopen naar zijn hand. 
♣B nam hij met ♣A. ♥H werd door west met 
♥A genomen. Daarna een kleine ruiten naar 
♦A van oost die west een klaver liet introeven. 
De verdeling was als volgt: 
 
 O/NZ   
  ♠ HB964   
  ♥ 6   
  ♦ 1064   
  ♣ HV73   
♠ A1087532 ♠ V 
♥ A83 ♥ 5 
♦ 95 ♦ AVB8732 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ B986 
  vader   
  ♠ -   
  ♥ HVB109742   
  ♦ H   
  ♣ A1054   
 
Zuid moet de eerste slag in dummy met ♣V 
nemen en dan ♠H spelen, waarop ♦H 
verdwijnt. West komt aan slag, maar kan het 
contract niet meer down spelen. Later steekt 
zuid over naar ♣H en snijdt op ♣B. 
 
 
Probleem 5. 
 
N/Allen 
♠ H 
♥ AB10 
♦ A72 
♣ AHVB105 

  

N

O

Z

W

 
Vader 
♠ A10753 
♥ H9862 
♦ 1083 
♣ - 
 
W N O Z 
- 2♣ pas 2♠ 
pas 3♣ pas 3♥ 
pas 3SA pas 4♥ 
pas 6♥ Allen pas  
 
West startte met ♦H voor ♦A. Op ♣A en ♣H 
gingen twee ruiten weg. Hoe verder? 
Vader speelde ♥A en ♥B. Oost gooide daarop 
een ruiten bij en toen kon vader het contract 
niet meer maken. 
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Oplossing 5. 
 
De verdeling was als volgt: 
O/NZ   
  ♠ H   
  ♥ AB10   
  ♦ A72   
  ♣ AHVB105   
♠ 94 ♠ VB862 
♥ V753 ♥ 4 
♦ HVB6 ♦ 954 
♣ 842   

N

O

Z

W

 ♣ 9763 
  vader   
  ♠ A10753   
  ♥ H9862   
  ♦ 1083   
  ♣ -   
 
Als west aan slag komt met ♥V, speelt  hij 
schoppen na en de verbinding met de tafel is 
verbroken, voordat alle troeven zijn getrokken. 
Zuid moet ♥10 overnemen met ♥H en dan op 
de terugweg snijden als west bekent. ♥A wordt 
geslagen en verder wordt net zo lang klaveren 
gespeeld tot west troeft. Stel dat de troeven 
anders zitten en west op de tweede troefslag 
niet bekent. Zuid legt dan in de dummy ♥A en 
speelt net zo lang klaveren totdat oost troeft. 
Zuid troeft over en steekt over naar ♠H. Op de 
vrije klaveren is oost dan machteloos. Hij kan 
alleen ♥V maken. 

 
Had u het beter gedaan dan mijn vader? Dit 
keer stel ik mijn eisen wat lager. 
 
Aantal goede oplossingen 

0 veel les nemen bij 
Henk Willemsens. Er 
is misschien nog hoop 

1 voor een beginneling 
niet slecht 

2 u bent een modale 
bridger 

3 promotie naar een 
hogere klasse zit er dik 
in 

4 meldt u aan voor een 
MK team 

5 meldt u voor de 
nationale selectie 

 
 
 
 
 
Henk Willemsens: “ een paar lessen bij mij is 
hoopgevend!” 
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 (Of: hoe papa- en mamabridge uitgroeit tot wedstrijdvorm) 

 
Ik heb kort geleden een verzoek bij de NBB ingediend. Ik wil er 
namelijk een wedstrijdvorm bijhebben: echtparenbridge.  
Naast paren-, viertallen-, butler- en robberbridge, een unieke kans 
voor echtparen elkaar nu eens echt te bestrijden! Mijn ogen glimmen 
als ik er alleen al aan denk. Nooit meer tegen kissebissende 
echtparen spelen, wat zou het leven mooi worden. 
 
Eigenlijk wist ik van het bestaan al jaren, 
zonder dat ik er verder eigenlijk ooit 
serieus over na dacht. Echtparen liggen in 

de communicatie ver voor op een gewoon bridgepaar. Iedere minuscule 
gelaatsverandering wordt door de bedgenoot op de huwelijksradar 
herkend en geanalyseerd. Het juiste tegenspel wordt dikwijls gevonden 
door de gelaatsuitdrukking en niet door bijgespeelde kaarten. Dit geldt niet 
voor alle echtparen, want als ze nog een beetje verliefd zijn, wil het nog 
wel eens wat met bridge te maken hebben. Maar pas op wanneer het een 
slecht huwelijk is: de (nog) niet uitgevochten discussies worden dan aan 
de bridgetafel beslecht! Een echtpaar maakt het op een geven moment zo 
bont, dat ik vastbesloten was een brief naar de NBB te zenden.  
U treft deze hieronder, voorzien van voldoende ‘bewijsmateriaal’.                           “echtparenbridge?” 
 
 
 
“Geachte heer Van der Scheer, 
 
Als bondsdirecteur van de NBB zult u constant 
op zoek zijn naar nog aantrekkelijkere 
wedstrijdvormen. Welnu, ik vraag u 
onmiddellijk te stoppen met zoeken. Door mijn 
jarenlange ervaring tegen bridgende 
echtparen, verzoek ik namelijk namens alle 
huwelijksloze partnerships in Nederland een 
aparte wedstrijdvorm toe te voegen aan de 
bestaande: het echtparenbridge. U slaat 
hiermee twee vliegen in één klap: de 
echtparen zien nu eindelijk eens gelijkwaardige 
tegenstanders aan tafel, terwijl het speelplezier 
van de huwelijksloze partnerships in 
verbluffende mate zal toenemen. Externe 
viertallencompetities raken overvol en aan 
bondsevenementen zal alleen nog na loting 
kunnen worden meegedaan. Ik heb de 
spelregels voor het echtparenbridge vast een 
beetje voor u voorgekauwd, zodat uw 
medewerkers van wedstrijdzaken niet al te 
veel tijd kwijt zijn aan het organiseren van deze 
nieuwe wedstrijdvorm. Mocht u sommige 
regels wat willen polijsten, dan zie ik daarin 
geen enkel bezwaar. Zolang u mij kunt 
verlossen  van bridgende echtparen, neem ik 
bijna genoegen mutatie van mijn regels. 
 

 
 
Mabel en Norberto Bocchi: “broer en zus telt 
toch niet als echtpaar? Mabelgate? Nee, dat 
zegt ons niets, of wacht, ’n tweekleurenspel na 
1SA?” 
 

REGELS VOOR ECHTPARENBRIDGE 
 

a) het is verboden aardig tegen elkaar te zijn 
(uitzonderingen daargelaten) 
b) deelscore-, manche- en slempremies zijn 
gelijk aan die van gewoon bridge, maar het 
bieden van sans atout is alleen weggelegd 
voor de mannelijke speler van het paar 
c) scores lager dan het midden zijn (behalve 
ongewenst) aanleiding om de veroorzaakster 
ervan  publiekelijk hoofdstuk 1 uit de ‘Van start 
tot finish’- serie voor te lezen  
d) bij het invullen van de score ingevuld door 
de vrouwelijke speler, controleert de man altijd 
de score, ongeacht of hij oost zit of niet 
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Europees Kampioen Glabbeek-Maas: “Dus 
wie controleert de score?” 
 
e) bij het behalen van een goede score kijkt 
het echtpaar onverschillig voor zich uit; elkaar 
aankijken of praten is hierbij niet toegestaan. 
f) het niet terugkomen met de kleur waarmee 
partner gestart is, duidt op een singleton in die 
kleur. 
g) de vrouwelijke spelers zijn verplicht in de 
door de partner geboden kleur uit te komen, 
terwijl mannelijke spelers dit zelf wel uitmaken. 
h) strafdoubletten mogen door de vrouw alleen 
gegeven worden wanneer het eindcontract 
down gaat, terwijl strafdoubletten die gegeven 
worden door de man ook gegeven mogen 
worden als het contract gehaald wordt. 
Dit laatste komt omdat het juiste tegenspel 
voor haar niet altijd even eenvoudig te vinden 
is. Vanzelfsprekend vindt in een dergelijk geval 
een lesje ‘defense’ plaats.  

 
 
Marjo Chorus: “Hihi, dus de strafdubbels 
mogen eigenlijk uit mijn biddingbox? Die 
gebruikte ik al bijna niet, dus uhm. Bovendien 
moet ik voorlopig niet aan trouwen denken..…” 
 
i) de systeemkaart wordt wel ingevuld, maar zo 
summier mogelijk en blijft in haar handtas. 
Zodra de tegenstander hier om vraagt, worden 
de kaarten getoond. Dit alles gaat gepaard met 
het uitdelen van een verontwaardigde blik door 
de man aan zijn echtgenote, als of hij haar al 
vaker gewaarschuwd had deze kaarten nu 
eindelijk eens ongevraagd op tafel te leggen. 

 Bij lastige vragen over een bod zegt zij dat er 
“geen duidelijke afspraken zijn” en hij “dat hij 
deze situatie alleen met zijn reguliere partner 
heeft afgesproken”. 
  
Sta mij toe, mijnheer Van der Scheer wat 
voorbeeldspellen van een echtpaar dat het 
wekelijks erg bont maakt. Ik vertrouw erop dat 
uw bridgekennis voldoende is om tot een 
zelfde oordeel te komen: echtparenbridge is 
oorlog! 
 
William: Een redelijk goede speler die altijd 
zeurt over pech en als daarvan geen sprake is 
zijn vrouw ervan langs geeft. Speelt beduidend 
beter dan zijn vrouw, maar heeft de 
onfatsoenlijke gewoonte dit op elk spel 
kenbaar te moeten maken. Hierdoor gaat zij 
slechter spelen en hij dus nog vaker zeuren. 
Kan door zijn gedrag ook geen betere 
vrouwelijke speler krijgen. Dat hij geen deo 
gebruikt lijkt er niets mee te maken hebben. 
 

 
 
William: “Wat nou deo? Let jij nu maar op het 
spel!” 
 
Denise: Een op het eerste gezicht niet 
onaardig vrouwtje van ongeveer hoofdklasse 
niveau die alle zeilen moet bijzetten om 
manlief van het lijf te houden. Dankzij haar 
afkomst lijkt zij hierin vooralsnog te slagen, zij 
het met moeite. Zou eigenlijk liever met een 
echte vent spelen, zolang die maar minder 
aanmerkingen had dan manlief, of deo zou 
gebruiken. 
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De spellen: 
 
Z/NZ William   
  ♠ HB107   
  ♥ VB10   
  ♦ 9743   
  ♣ 106   
Floyd   Roy 
♠ 862 ♠ 953 
♥ 872 ♥ A65 
♦ 6 ♦ AV85 
♣ AV9543   

N

O

Z

W

 ♣ HB2 
  Denise   
  ♠ AV4   
  ♥ H943   
  ♦ HB102   
  ♣ 87   
 
 
 Hij  Zij 
  
W            N O  Z 
- - - 1♦ 
3♣ 3♦ 3SA Allen pas 
 
Na het zwakke volgbod van west bereikten 
OW deze marginale manche. Zij legde een 
ruitentje op tafel, west ging naar het toilet en 
oost had negen slagen.  
 
William: “ Waarom kom je in vredesnaam met 
ruiten (g) uit? Dit biedverloop duidt toch op een 
goede ruitenstopper met klaverenaansluiting? 
Je moet met een hoge kleur uitkomen, of doe 
je dat soms alleen maar als ik een negatief 
doublet geef?” 
 
Denise: "Op welke van de drie vragen wil je 
antwoord, zal ik de eerste maar nemen? Als jij 
kwetsbaar op drie niveau ruiten biedt, waar 
denk je dan dat ik mee uitkom, sufferd? Als je 
nu eens begint met een negatief doublet, dan 
omschrijf je deze kaart toch veel beter.” 
 
William: "Omdat jij niet nadenkt, hebben wij 
een nul, want dat biedt natuurlijk niemand! Je 
kent die jongens toch? Een manche op 20 
punten, wat een pech!” 
 
 
Een week later raapte Denise deze zuidhand 
op:  
♠ AV7 ♥ H953 ♦ HB103 ♣ 87  en verbaasde 
zich dat ze enige was die het doorhad: dit spel 
was niet geschud. Misschien kwam het wel 
omdat zij als enige van die vervelende 
herinneringen aan het spel had en de overige 
spelers niet.  

Ze opende toch maar gewoontjes met 1♦ en 
was niet verbaasd links 3♣ te horen bieden. 
Partner had geen probleem en bood 3♦, de 
sufferd en oost natuurlijk drie sans. Zij wist dat 
het down ging en mocht dus doubleren (h). 
Iedereen paste op het doublet en Denise 
‘zocht’ een geïnspireerde uitkomst. Ze legde 
schoppenaas op tafel en vervolgde 
weloverwogen met de vrouw. Die moest 
immers gedeblokkeerd worden.  
 
Z/OW William   
  ♠ 954   
  ♥ AVB10   
  ♦ V9742   
  ♣ 10    
Floyd   Roy 
♠ 862 ♠ HB103 
♥ 864  ♥ 72 
♦ 6 ♦ A85 
♣ AV9643   

N

O

Z

W

 ♣ HB52 
  Denise   
  ♠ AV7   
  ♥ H953   
  ♦ HB103   
  ♣ 87   
 
 
Tien slagen waren het gevolg en William 
frommelde zijn kaarten terug in het board, met 
een gezicht alsof zijn wederhelft ook de eerste 
les van de beginnerscursus was vergeten. Zijn 
emoties waren de baas over de spieren van 
zijn gezicht. Hij keek alsof hij een halve citroen 
in zijn ogen had en de andere helft in zijn keel. 
 
William: "Wat was dat voor een debiele 
uitkomst, mens? Heb je van de week soms 
een bridgeboekje met briljante speelwijzen 
gelezen? Ik bied toch niet voor niets ruiten? De 
leider heeft maar zeven slagen als je gewoon 
onze kleur start. Ik geef toch wel een negatief 
doublet als ik een start in de hoge kleuren wil? 
En waarom doubleerde je eigenlijk? Je weet 
toch dat die jongens best een kaartje kunnen 
leggen? Met die dubbel is het helemaal een 
nul. Jezus, snap je dan helemaal niks?” 
 
Denise: "Ik dacht dat hij een dubbele stop zou 
hebben in die ruiten en dat het lek ergens 
anders zat. Trouwens man, maak je niet zo 
druk er zijn heus wel meer mensen die het 
halen. Net of jij altijd alles goed doet, naar de 
kaarten toepraten, kan ik zelf ook wel!” 
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Zia: “hmmmm, niet eens zo’n gek idee, hoewel 
ik op mijn niveau weinig echtparen tegenkom!” 
 
Met knikkende knieën raapte Denise een week 
later de volgende hand op: 
 
♠AV4 ♥H943  ♦HB102  ♣87 
 
Ze wist zich geen raad en dacht diep na, maar 
kon daar niet te lang over doen. Misschien kon 
ze wel het beste passen en een keer 
afwachten. Ze had echter al te lang nagedacht 
en opende toch maar weer 1♦. Niemand aan 
tafel had het door en west kwam er weer in 
met 3♣. Toen partner een negatief doublet gaf, 
wist zij het zeker: dit was toch weer een ander 
spel. Oost bood drie sans en zij paste. 
Waarmee moest ze nu weer uitkomen? Oh, 
partner had gedubbeld. Zou die kluns het spel 
eindelijk herkennen? Ruiten kon niet goed zijn, 
want die had partner niet gesteund. Het lek zat 
dus in een hoge kleur, maar welke? Zij wilde 
niet voor een gat te vangen zijn en legde 
schoppenaas op tafel. Waarop William Jan de 
zeven bijgooide en Roy de negen. Zij spelen 
laag aanmoedigend, schoppen was het 
daarom niet. Dus moest het harten zijn. Vol 
vertrouwen switchte zij naar harten drie en 
opnieuw werd het contract gemaakt.  
 
Z/OW William   
  ♠ HB107   
  ♥ B1065   
  ♦ AV43   
  ♣ 10    
Floyd   Roy 
♠ 86  ♠ 9532 
♥ 872 ♥ AV  
♦ 6 ♦ 9875 
♣ AV96543   

N

O

Z

W

 ♣ HB2 
  Denise   
  ♠ AV4    
  ♥ H943   
  ♦ HB102   
  ♣ 87   

 
 
Nu was de kogel door de kerk. 
 
William: "Waarom bied je geen 4♥ mens, ik 
geef toch een negatieve dubbel? En dan start 
je niet eens met je beste kleur? Het is echt 
hopeloos met je. Je kent die jongens toch? 
Denk je echt dat ze een ruitenstopper nodig 
hebben om drie sans te bieden? Je begrijpt er 
ook niets van. Waarom denk je dat ik dubbel? 
Ik wil natuurlijk dat je met ruiten uitkomt. Nu 
was schoppen ook niet zo erg hoor, maar 
speel dan schoppen door". 
 
Denise: “Jezus man, wind je niet zo op. Als jij 
denkt dat het een manche voor ons is, dan kun 
je toch vier klaveren bieden. Ik bied dan mijn 
major en als ik die niet heb, duw je me in vijf 
ruiten. Ik snap nooit een jota van dat 
zogenaamde slimme van je. Het is altijd 
hetzelfde gezeur en dan heb ik het gedaan”.  
 

 
 
Madeleine ter Laare: “Marco en ik hebben 
nooit ruzie tijdens  het bridgen. Wat? Ja wel 
onder het eten en natuurlijk onder de afwas! 
Ok, en als ik afgespeeld heb, ja dan wel.” 
 
Driftig pakte zij haar filters tevoorschijn en stak 
er eentje op. Ze inhaleerde diep en blies woest 
de rook zijn kant op. Want daar had hij me toch 
een pesthekel aan….. 
 
 

Frans Borm: “Wat? 
Mogen we bij 
echtparenbridge wel 
roken? Wie wil er met 
me trouwen….?!” 
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Zo ziet u mijnheer Van der Scheer, die kerels 
zijn echt onuitstaanbaar tegen die vrouwtjes. 
Oh ja, voor ik het vergeet, u moet die 
echtparen wel toestemming geven om te 
roken. Het is namelijk vaak het enige wapen 
dat die arme vrouwtjes nog hebben tegen die 
vervelende ‘altijd beter wetende’ echtgenoten 
van ze. 
 
Hoor ik het snel van u, wanneer deze 
wedstrijdvorm definitief ingaat? Ik wil dan 
namelijk vrijstelling aanvragen voor enkele 
echtparen op onze club  
Het zal u verbazen, maar wij hebben namelijk 
enkele niet bekvechtende echtparen. 
 

 
Tot slot hoop ik voor u dat u nooit met uw 
vrouw bridge zult gaan spelen. Bovendien 
wens ik u veel succes met de organisatie van 
de ultieme wedstrijdvorm: echtparenbridge.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marcel Winkel  
Star Utrecht 
 
(Beste STAR-leden, u begrijpt dat dit artikel 
gekscherend is bedoeld. Toch zult u niet 
kunnen ontkennen dat  bekvechtende 
echtparen vele bridgers een doorn in het oog 
zijn. Er is al zoveel ellende op de wereld, laten 
we alsjeblieft een beetje lol maken!) 

Deze ruimte had gevuld kunnen worden met een 
boodschap die u graag onder de aandacht van 
de lezers van Star Magazine had willen 
brengen.

Dit is mogelijk tegen een kleine vergoeding.
De financiële bijdragen van de adverteerders 

maken het mogelijk om vaker een dikker      
Star Magazine uit te kunnen geven.
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De bied- en spelproblemen zijn, zoals 
gebruikelijk, afkomstig uit wedstrijden op (zeer) 
hoog niveau op viertallenbasis. Wat biedt u als 
Zuid op de onderstaande problemen? 
 
1. Z/NZ   
Zuid: ♠1095  ♥AV10962  ♦A4  ♣VB 
W N O Z 
- - - 1♥ 
Pas 2♣* 3♠ Pas 
4♠ 4SA Pas 5♣ 
Pas 5♥ Pas ??? 
*= klaveren of 10-11 met 3 kaart ♥  
1.a Bent u het eens met uw pas op 3♠?  
1.b Wat biedt u? 
 
2. Zuid/Allen.  
Zuid: ♠HV76  ♥3  ♦AH109752  ♣7 
W N O Z 
- - - 1♦ 
1♥ 2♠ * 3♥ 4♠ 
5♥ pas pas 5♠ 
6♥ dbl pas ?? 
* =0-6 punten, zeskaart ♠ 
Wat biedt u? 
 
3. N/-     
Zuid:  ♠HB10986  ♥A542  ♦10  ♣ B3 
 N O Z 
- 1♦ - 1♠ 
pas 2♣ pas 2♥* 
dbl 4♥ pas ??? 
Wat biedt u? 
 
4. O/Allen.  
Zuid: ♠A105432  ♥43  ♦AV9  ♣94 
W N O Z 
- - 3♦ ??? 
Wat biedt u? 
 
5. O/OW 
Zuid: ♠VB2  ♥ H108  ♦72  ♣HB752 
W N O Z 
  1SA* pas 
2♣ pas 2♠ pas 
pas dbl pas ?? 
* 12-14 
Wat biedt u? 
 
6. W/- 
Zuid: ♠VB9832  ♥105  ♦H84  ♣84 
W N O Z 
pas pas 1SA ?? 
Wat biedt u ?? 

 
 
1. Z/NZ  Zuid: ♠1095 ♥ AV10962 ♦ A4 ♣VB 
 
W N O Z 
- - - 1♥ 
Pas 2♣* 3♠ Pas 
4♠ 4SA** Pas 5♣ 
Pas 5♥ Pas ??? 
*= klaveren of 10-11 met 3 kaart ♥,  ** geen 
Azenvraag 
 
1.a Bent u het eens met uw pas op 3♠?  
1.b Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden:  
a. Nee 
Ik speel de afspraak van 2♣ niet, maar dat zou 
volgens mij impliceren dat partner met een 
minimum (dus een invite met drie hartens mee) 
zou moeten passen en dat wil ik niet. Daarom 
zou ik 4♥ bieden, want ik heb ten slotte een 
behoorlijke 6-kaart 
Speel jij altijd met die watjes die in een 
manchecontract niet 1 down durven gaan in 
een 4-tallenpot? 
b. 5SA 
Maat geeft met zijn 4SA en daarna 5♥ aan, dat 
hij een slaminvite in harten heeft. Je hebt een 
onwaarschijnlijk mooie kaart – als de 
tegenstanders inderdaad de minstens 9 
schoppen hebben die ze beloven, dan is het 
zeker 6 en misschien wel 7. De vraag is, hoe je 
zonder ruimte kunt aangeven dat de hartens 
dicht zijn en je ruitenaas hebt. Maat heeft iets 
als: ? HBxx ?? AHxxxx, en met een eerste 
ronde controle schoppen is het 7. Maat zal 
over 5SA wel 6♣ bieden, en na jouw 6♦ zal ie 
wel verzinnen dat hij met ♠A of een renonce de 
7e harten eraan vast kan plakken – voor al je 
lawaai moet je immers wel ♥AV en ♦A hebben. 
Met deze redenering win ik het post-mortem 
gegarandeerd 
Frans Borm 
a. Ja.  
Mijn hartenkleur is te slecht om in mijn eentje 
4♥ te bieden. Bovendien weet partner nu dat ik 
een minimale opening heb. Volgens Huub heb 
je een behoorlijke zeskaart. 
b. 5SA.  
Zolang de troefkleur niet vaststaat, vraagt 4SA 
geen keycards, behalve in Australië. Na 5♥ 
blijkt dat partner met 4SA een slempoging 
gedaan heeft voor harten troef. Gezien het 
biedverloop gaat het hem vermoedelijk om een 
ruitencontrole. Omdat hij een eerste controle in 
schoppen zou kunnen hebben, volsta ik niet 
met 6♥. Via 5SA (geen Josephine want met 
een Josephine-hand had ik niet op 3♠ gepast) 
doe ik een poging voor 7♥.  
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Ik verwacht nu dat de overkant 6♣ biedt. 
Daarna ga ik verder met 6♦ en hoop dat hij met 
♣ A-H, ♥H, en eerste controle schoppen naar 
7♥ gaat.   
We moeten toegeven een uitstekende 
redenering, maar je loopt hiermee helaas in 
het klassement niet in op die vreselijke Huub. 
Overigens beticht de jury ook jou van 
naborrelen tijdens een centraal weekend…. 
Toine van Hoof:  
a. Neen.  
Als ik pas, moet mijn partner ook passen met 
10-11 plus drie hartens en dan heb ik zeer 
waarschijnlijk de manche gemist. Het meest 
voor de hand ligt 4♥. Dat is helemaal mis als 
partner ♠H-derde heeft en echte klaveren. Dat 
is dan pech. Misschien kun je in deze tijd 
waarin het strafdoublet uit de Bridge 
Encyclopedie is geschrapt 3♠ wel doubleren? 
Je wilt de keien uit de straat bieden. Je moet 
niet teveel naar Svend kijken. Je partner zal 
met een fit heus wel 4♥ bieden zelfs met een 
minimum ( inviterende hand).Geen 5♥ dat zijn 
we wel eens.  
b. 6♦.  
Wat was 4SA bij mijn partner? Als het 
Blackwood was, had ik 5♠ moeten bieden. 
Kennelijk vatte zuid 4SA op als een algemene 
poging en heeft hij zijn klaverensteun verteld. 
Nu noord een spel met klaveren èn 
hartensteun aangeeft, is het tijd voor een 
krachtig geluid. Ik heb twee azen, troef vrouw, 
een zesde harten en twee mooie klaveren. Het 
kan nog wel zeven zijn (makkelijk hè, als je het 
spel kent). Ik doe dus nog even 6♦. 
Makkelijk ja, we moeten het jou ook niet te 
moeilijk maken. Je antwoorden getuigen nu 
nog van enig inzicht. Jij zegt tenminste eerlijk 
dat je naborrelt…. 
Rinus Balkenende:  
a . Ja eens  
Wij worden onvoldoende geïnformeerd over 
het 2♣-bod; was het MF in het andere geval ? 
Maar zelfs al was dit een gegeven, dan nog 
kan slechts een bewoner van de kliniek iets 
anders bedenken als pas.Zoals je zelf kunt 
lezen zijn er kliniekbewoners onder de 
panelleden die opmerkelijk meer punten halen 
dan jij. Wanneer was jouw laatste opname 
Rinus? 
b . 6♥ 
Onze gestoorde verzint 5♣ op maats’ RKC. 
Deze komt een Aas tekort en concludeert tot 
5♥. Ik neem het nu maar even over van de 
ongelukkige zuid en bedenk, dat noord 
minimaal heeft: ♠x  ♥HBx  ♦Bxx ♣ AHxxxx. 
Normaal maak je nu wel 6♣ en niet 6♥ , want 
de rode kleuren zitten niet rond en dat wreekt 
zich als dummy moet troeven. Dankzij het 
werkelijk geniale 5♣-bod krijg ik hier nog een 

herkansing. Noord bood onder druk van het 
4♠-bod en zou dus ♦H er niet bij hoeven te 
hebben. Maar ja, die ♣AHxxxx wel? 
Maurits van der Vlugt:  
a. Ja. 
Op dat moment wist ik nog niet dat maat kort in 
schoppen is. Ik heb alleen een hartje meer dan 
beloofd, dus (nog) geen reden tot 
heldendaden. Als je niets te melden hebt, is 
'pas' nog altijd de aangewezen aktie. Noord zal 
9 van de 10 keer nog een keer bieden, en als 
hij dat niet doet, heeft hij 2-3 schoppen, is kort 
in harten, en gaan we lekker verdedigen. 
b. 6♦. 
Gelukkig spelen mijn wijze partner en ik 4SA 
hier niet als Blackwood. Voor de 
ongeïnitieerde: de eerste prioriteit in 
competitieve situaties is het vinden van de 
beste fit. Het nivo waarop we dan gaan spelen 
komt later aan de beurt.  
Nu partner mij laat kiezen, en dan toch naar 
harten corrigeert, is er wat anders aan de 
hand. 5♥ via 4SA is uiteraard sterker dan direct 
5♥ over 4♠, ergo een slempoging. Tijd voor de 
aangekondigde heldendaden dus. Waarom 
kan maat niet -/Hxx/ Bxxx/ AHTxxx hebben? 
Daarmee kan hij 'm over 6♦ direct inkoppen. 
Welja, laat maat maar weer inkoppen, als het 
fout is heeft je partner het bij jou toch altijd 
gedaan… 
Peter van der Linden:  
a. Nee.  
Gewetensprobleem. Ik had, vrees ik, 4♥ 
geboden. Maar dat blijkt hier het latere bieden 
juist lastig te maken. Mijn antwoord onder b is 
na die passieve pas op 3♠ vrij opgelegd en 
zeer helder...  
b. 6♦.  
Partners 4SA was in principe voor de lage 
kleuren. Door daarna 5♥ te bieden, maakte hij 
er een slempoging voor 6♥ van (direct 5♥ over 
4♠ zou om te spelen zijn geweest) en hoeft hij 
die twee kleuren niet te hebben. Hij heeft 
hoogstens een singleton schoppen dus het is 
minstens 6♥. Met 6♦ - een poging voor 7♥ - 
geef ik een eerste-rondecontrole ruiten aan en 
ontken ik een zwarte controle. Ik moet dus, 
gezien mijn pas op 3♠ (...!), een zeer goed 
minimum hebben: goede hartenkleur en 
klaverenfit, maar níet ♣H. Hij hoeft voor 7♥ 
maar iets als ♠- ♥Hxxx ♦xxx(x) ♣AHxxx(x) te 
hebben en daarmee zal-ie de stap wel wagen 
ook, mijn hand is immers een open boek voor 
hem.  
Agnes Wesseling:  
a. Nee (4♥) 
b. 6♥ 
Wat een biedmisverstand ik bied 6♥. 
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Pieter Steinz:  
a.  Ja, ik heb het toch al verteld? 
Nou ja, je hebt wel enige overwaarde. 
b. 5SA 
Ook dit keer zal ik het met de antwoorden niet 
moeten hebben van mijn theoretische 
achtergrond en moet ik het maar doen met 
mijn op de zondagsschool opgedane kennis. 
Met 2 rode quicktricks en ♣VB doe ik met 5SA 
gsf in klaveren Mocht ik de bieding van partner 
niet begrepen hebben dan eindigen we wel in 
6♥, hetgeen ook niet verkeerd is. 
Ben je echt op de zondagsschool geweest?  
Alex van Reenen:  
a. Niet eens met pas op 3♠.  
Als je de kleur van de liefde nog een keer mag 
bieden moet je dat zeker niet nalaten. Ik kan 
me dus ook niet voorstellen dat het een handje 
van Koeno of Marcel betreft... 
Kortom: Na 3♠ zou ik 4♥ hebben geboden, 
aangezien maat met 10-11 en 3 kaart harten 
zo maar gaat passen op 3♠/4♠, terwijl een 
singleton schoppen + ♥H + een honneur in een 
minor al voldoende is voor 4♥. Die 6e harten 
doet het 'm. 
Dat klopt wel, want onder meer Svend bood 
die hand in de MK competitie. Die paste!! De 
keien waren op. 
b. 6♦ 
Klaarblijkelijk was 4SA niet (alleen) voor de 
minors maar gewoon aapjes vragen voor met 
harten als troef. 5♣ 0-3 of 1-4 doen geen recht 
aan mijn 2 Azen + Troef Vrouw. Pas komt dus 
zeker niet in aanmerking en dan is 6♦ 
superieur, want het ontkent een ♠-cue, maar 
geeft wel een 1e controle ruiten aan, waar 
maat zo maar ernstig om verlegen zit voor 
bijvoorbeeld 7♥....Geef maat het zeer mooie 
minimum van -/HBx/xxxx/AH10xxx en we zitten 
graag in 7.... 6♥ sluit alle deuren, waardoor 6♦ 
superieur als bod is. 
Hier was 4SA noch azenvraag noch voor de 
lage kleuren, maar zoals gebruikelijk als de 
troefkleur nog niet vast staat, een slempoging 
met harten als troef.  
Kees Wulffelé:  
a. Pas. Wat zou je op dit moment moeten 
bieden? 
b. 6♦ 
Nu partner slemgoing is, hebben we een 
prachtige hand tegenover zijn mogelijke 
renonce in schoppen.  
Duidelijker en eenvoudiger kan het niet. Kun jij 
Peter niet een tijdje coachen? 

 
Naschrift 1: 
 
Z/NZ Marcel   
  ♠ -   
  ♥ H43   
  ♦ H732   
  ♣ AH9752   
♠ B743 ♠ AHV862 
♥ 87 ♥ B5 
♦ B10986 ♦ V5 
♣ 64   

N

O

Z

W

 ♣ 1083 
  Svend   
  ♠ 1095   
  ♥ AV10962   
  ♦ A4   
  ♣ VB   
 
Het biedverloop: 
W N O Z 
- - - 1♥ 
pas 2♣ 3♠ Pas 
4♠ 4SA pas 5♣ 
Allen pas    
 
Marcel die bang was dat Svend – die zoals 
bekend meestal de keien uit de straat biedt - 
na zijn pas op 3♠ erg minimaal zou zijn, paste 
in een sombere bui (mede omdat ze alle slems 
in de wedstrijd al verkeerd hadden gedaan). In 
het probleem lieten we hem het onzes inziens 
uitstekende bod van 5♥ doen, waardoor het 
groot slem uitgeboden zou kunnen worden.  
 
Waardering: 
a. pas= 5; nee (4♥)= 5 
b. 6♦= 5; 5SA= 3; 6♥= 1 
Ad. a. Een 4♥ bod vinden we een beetje 
eenzijdig voor een harten contract opteren. 
Een eventueel goed 6♣ contract zal moeilijk 
meer te bereiken zijn Anderzijds is er een 
(klein) gevaar dat partner zal passen op 3♠ 
met een manche inviterende fit. Daarom 
voelen we voor beide antwoorden wel iets. Alle 
panelleden gelukkig! 
Ad. b.  6♦ is een zeer informatief bod. Het 
ontkent een klavercontrole, geeft overwaarde 
in relatie tot het voorafgaande bieden en 
betekent daardoor een goede hartenkleur met 
een ruitencontrole. Alle informatie in één bod. 
Als je eerst 5SA biedt, kun je die informatie 
niet helemaal meer verstrekken. 6♥ sluit de 
weg naar groot slem volledig af. 
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2.  Z/  ♠ HV76 ♥ 3 ♦ AH109752 ♣ 7 
W N O Z 
- - - 1♦ 
1♥ 2♠ * 3♥ 4♠ 
5♥ pas pas 5♠ 
6♥ dbl pas ?? 
* =0-6 punten, zeskaart ♠ 
 
Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden:  pas 
Makkie. Ik heb aangegeven dat ik ruitens en 
schoppens heb in een zeer ongebalanceerde 
hand. Het biedverloop is uiteraard niet forcing, 
en maats doublet vertelt dat hij onverwachte 
verdedigende waarden heeft. Die liggen dus 
niet in schoppen of ruiten. Maat heeft wellicht 
109xxxx  Hx  xx  VBx, of B10xxxx  xx  x  ABxx. 
Hij heeft niet: AB10xxx  xx  xx  xxx (behalve als 
ie levensmoe is). Ik denk dat links zit te bieden 
op een bak in klaveren, iets als xxx  AVBxx – 
HVxxx, of – AB10xxxx  x Axxxx. 
De kern van de zaak aangegeven: geen 
forcing pas situatie, weinig schoppenpunten 
(geen ♠A), wel wat andere punten en weinig 
ruiten mee dat zijn de elementen die een 
doublet van een zwakke hand in dit 
biedverloop rechtvaardigen.  
Frans Borm: Pas. 
Tsja, 6♥ wordt natuurlijk zomaar gemaakt. 
Partners doublet geeft in mijn ogen 
schoppenaas aan: “Ik heb een slag”, maar het 
is de vraag of hij er zelf ook zo over denkt; 
sommige spelers zien een doublet hier als: 
“Hou op, jij”. Hoe het ook zij, 6♠ maken we 
niet; afhankelijk van wat partner met zijn 
doublet bedoelt, gaat het één of meer down. 
Gezien zijn bieden weet west niet of het 6♥ is 
en ik evenmin. Het kan ook afhangen van de 
start. Al met al denk ik dat er een behoorlijke 
kans is dat het gemaakt wordt, maar wel 
minder dan 50%. Als het vermoedelijk 5♠ voor 
ons is, neem ik geen red-slem uit voor –200. Ik 
wil het zien. Na het eerste deel van je 
commentaar dachten wij dat je ook deze vraag 
goed zou beantwoorden, helaas voor jou 
bedacht je jezelf… 
Toine van Hoof: pas.  
Ik heb mijn kaart aardig kunnen vertellen: veel 
distributie en niet al te veel punten. Moet ik het 
zekere voor het onzekere nemen en “redden” 
met 6♠? Als mijn maat gedubbeld heeft op ♠A 
en die op tafel legt, vrees ik het ergste. Ik hoop 
dat hij zo slim is om een ruitje te starten en dat 
we daarna minimaal nog een slag maken. 
Rinus Balkenende: pas 
Principekwestie. Met 5♠ heb ik ze in slem 
gedreven en nu maat doubleert, blijf ik zitten. 
Dat 6♠ per saldo heel goedkoop is, hoef je mij 

niet te vertellen en evenmin dat LHO geen 
schoppen heeft. Maar misschien wel 2 ruitens? 
Maurits van der Vlugt: pas.  
Hoewel het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat dit 
down gaat, vertrouw ik mijn partner. Om de 
een of andere zotte reden wil ik dit partnership 
in stand houden. (red: maar wil partner dat 
ook?). Mijn 5♠ bod toonde al weinig tot geen 
verdediging, dus maat moet down in handen 
hebben. Mocht Noord denken dat een pas over 
6♥ forcing zou zijn geweest, dan is dit alsnog 
het laatste spel van ons partnership (red: daar 
zal hij blij mee zijn).Je redenering klopt, maar 
waarom zo weinig vertrouwen in je partner? 
Stel dat hij nu een singleton ruiten heeft en ♣A 
dan moet dat spel toch down?Als je partner dat 
gebrek aan vertrouwen bespeurt, heb je kans 
dat hij geen zotte reden bedenken zal om het 
partnership in stand te houden. En dat staat 
nog los van je houding op de momenten dat 
partner het inderdaad goed heeft gedaan. 
Peter van der Linden: pas.  
Moeilijk, partnership-overwegingen geven de 
doorslag.  
Een vaste troefslag bij maat – de buren 
hebben minstens tien hartens samen, dus dat 
zou dan ♥Hx zijn - is zeer onwaarschijnlijk. 
Maat zal dus wel een singleton ruiten hebben 
en rekenen op een introever (hij moet uit tegen 
6♥). Misschien wil-ie zelfs onder ♠A uitkomen 
als hij een renonce ruiten heeft. Als hij een 
singleton ruiten heeft, is 6♥ echt niet altijd 
down (ruiten 4-1 en daarbij of schoppen 3-0 of 
maat heeft ♠A niet). West heeft immers een 
enorme freak én hij is sterk, die zal wel tactisch 
aan het bieden zijn, misschien wil hij in 6♥ 
gedoubleerd worden. Er zijn namelijk te veel 
punten weg: wij hebben er samen hoogstens 
achttien, oost heeft er hoogstens een stuk of 
acht. West heeft er dan minstens veertien, 
vaak veel meer. Daar staat tegenover dat 
west, als hij ♠A niet heeft, wel kan vermoeden 
dat 5♠ voor ons erin zit en dan moet hij 
gewoon redden. 
Samenvattend: er is wel iets te zeggen voor 
ijzerenheinig 6♠ bieden – als 
verzekeringspremie - maar ik vind dat 
respectloos tegenover maat. Als hij denkt dat 
het down kan, wie ben ik dan om dat met een 
aas in handen te betwijfelen?  
Veel hangt overigens af van wie west is. Als 
het Zia is, bied ik absoluut 6♠ (daarom scoort 
die man zo veel: sukkels als ik doen het tegen 
hem net steeds verkeerd). Partner doubleert 
niet omdat hij denkt dat het down gaat, maar 
omdat hij een slag heeft, waarop jij met 0-6 
punten bij hem misschien niet hebt gerekend. 
Agnes Wesseling: 6♠ 
Ik heb geen verdediging tegen zowel 5 als 6♥. 
Het principe van de “lesser risk”. 
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Pieter Steinz: pas. 
Bij mij betekent doublet 1 slag met 0 of 2 past 
mijn partner. Dit moet dan klaver aas zijn en 
krijg ik mijn introever dus pas ik en hoop zelfs 
op 2 down. 
Dit lijkt ons nu juist een voorbeeld waar deze 
afspraak niet van op toepassing is. Je kunt je 
rijk rekenen aan slagen:♠A, ♦A en H zijn er al 
drie. Maar noord moet beseffen met zijn drie 
kleine ruiten dat die mooie fits weinig 
defensieve slagen op zullen leveren.  
Alex van Reenen: pas. 
Natuurlijk. Hoe vaak mag je je kaart verkopen? 
Over 3♥ heb ik bijvoorbeeld geen 4♥ geboden 
en na 5♥ ook nog een keer 5♠. Kortom een 
distributionele hand met onvoldoende defense 
om 5♥ op te knopen. Blijkbaar heeft maat met 
zijn 0-6 toch ook nog wat defense 
gevonden....... Ligt het er natuurlijk wel aan wie 
de maat is... 
Koeno houdt bijvoorbeeld erg van doubleren 
als ie niet meer wil dat je biedt, met shit-
handen doubleert hij dus....deze lijn 
doortrekkend zou hij nu een 0-punter hebben 
en moeten we juist wel 6♠ bieden, maar 
normale partners geven nu defense aan. Een 
evidente pas derhalve. 
Laat die Koeno maar schuiven. Hij doet dat 
alleen in forcing passituaties en dat is het hier 
zeker niet! Hier zou een doublet betekenen dat 
het gewoon down gaat. Bijvoorbeeld met: 
♠B10xxxx  ♥xxx  ♦x  ♣HV10. Je behoedt je 
partner ook nog van een eventueel 6♠ bod, 
maar dat is alleen maar meegenomen.    
Kees Wulffelé: pas 
Min of meer de consequentie van het 5♠-bod. 
Dat doublet van noord geeft een verdedigende 
slag aan, en dat is natuurlijk niet ♠A. Nee, ♣A 
is waarschijnlijker, zodat je 5♠ ook nog een 
kans heeft. En met die kaart start hij ook … 
 
Naschrift 2: 
 
  ♠ A85432   
  ♥ B9   
  ♦ B83   
  ♣ 63   
♠ - ♠ B109 
♥ AHV1082 ♥ 7654 
♦ V64 ♦ - 
♣ AH108   

N

O

Z

W

 ♣ VB9542 
  ♠ HV76   
  ♥ 3   
  ♦ AH109752   
  ♣ 7   
 
De arme Kees Jan en Dennis moesten 
lijdzaam toezien hoe hun tegenstanders Henk 
en Remco als enige op een clubavond van 

Star op dit spel op fantastische wijze 7♥ 
uitboden: (1♦) 1♥ (1♠) 3♦ (4SA) 5♣ (pas) 6♣ 
(6♠) 7♣ (7♦) 7♥ (7♠) pas (pas) dbl (pas) pas 
(pas). 
Kees Jan deed het nog erg goed door met 7♠ 
uit te nemen dat gedoubleerd het eindcontract 
werd! 
 
Op een andere tafel ging de biedserie: 
W N O Z 
- - - 1♦ 
1♥ 2♠ * 3♥ 4♠ 
5♥ Pas Pas 5♠ 
6♥ Dbl Pas ?? 
* =0-6 punten, zeskaart ♠ 
 
Het doublet van Noord beloofde bij NZ een 
verdedigende slag. Partner zuid heeft lange 
ruiten aangegeven en minimaal een 4-kaart 
schoppen met de punten in die kleuren. Dus 
een dubbele fit met zeer offensieve waarden 
en weinig defensieve waarden. Hierdoor is er 
naar onze mening na 6♥ beslist geen forcing 
passituatie ontstaan. Hoewel niet altijd met 
dezelfde argumentatie waren alle panelleden 
het erover eens dat een pas het meeste in 
aanmerking komt. Een redbod van 6♠ en zelfs 
7♠ pakt in de praktijk echter veel beter uit. Zuid 
voelde wel goed aan dat noord onmogelijk kon 
dubbelen met een zwakke hand en alleen 
maar een slag probeerde aan te geven.  
 
Waardering: 
Pas= 5; 6♠= 0; pas (foutieve argumentatie)= 0 
 
3. N/-    ♠HB10986  ♥A542  ♦10  ♣ B3 
 
 N O Z 
- 1♦ - 1♠ 
pas 2♣ pas 2♥* 
dbl 4♥ pas ??? 
* 4e kleur 
 
Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden: 4♠ 
Wat is die 2♥ nou weer voor een stom bod – 
jullie gaan me toch niet vertellen dat ik met die 
zeer sterke maat van me niet 3♠ inviterend of 
2♠ aanmoedigend kan bieden? Nou ja, maat 
heeft ondertussen aangegeven dat ie een 
schoppenfit heeft en een renonce harten, iets 
als Axx – AHxxx HVxxx, maar dat is wel 
ongeveer de sterkste hand die ie kan hebben. 
Met een zwakkere hand is 4♠ hoog genoeg, en 
met een sterkere mag hij zelf doorgaan (ik heb 
ten slotte MF geboden). Wel snel bieden, 
zeker als je tegen VIVA speelt, want anders zie 
je jezelf weer terug in een zeurverhaal in de 
IMP.  
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Hahah, heel goed Huub, twee vliegen in één 
klap vermorzelen, maar wel laten leven, omdat 
dat meer pijn doet? 
Frans Borm: 5♠. 
Wat een dom bod 4♥. Partner hoort nu een 
renonce harten te hebben en een driekaart 
schoppen, maar zelfs dan nog verslingert hij in 
één klap een heel biedniveau. Hij had 3♠ 
moeten bieden. Nu mag hij zelf het 
eindcontract gokken en hij krijgt op zijn kop, als 
het mis is. 
Ssssssssst van de ene vragensteller en van 
andere panelleden krijgen noord én zuid op 
hun kop. 
Toine van Hoof: 4SA.  
Kwestie van doorbijten. Ik zou nooit 2♥ 
geboden hebben. Dit is een 3♠ rebid. Nu de 
bieding zich zo heeft ontwikkeld, ruik ik slem. 
Partner kan heel goed iets hebben als: ♠ Vxx 
♥ x  ♦ AHxxx  ♣ AHxx. Met minder kan hij 2♠ 
of 3♠ bieden. 
Wij bieden normaliter zeker ook geen 2♥. Toch 
niet zo’n  hoog niveau!  
Rinus Balkenende: 4♠  
Twee knettergekken uit de kliniek aan het werk 
. De één - zuid - doet een 4e kleur met 9 
punten en een glasheldere misfit voor maats’ 
kleuren. Wij, gewone stervelingen, bieden 2♠ - 
niets mis mee in een misfit is dit lichte underbid 
beter dan het overbid van 3♠ - maar 2 ♥? 
Noords’ 4♥ valt alleen door hemzelf in te 
vullen.  
Met ♠AVx  ♥-  ♦Axxxx  ♣AHxxx doe je na 1♦ - 
1♠ - toch 3♣? Hij moet dus minder hebben en 
dat past bij zijn torenhoge bridge-IQ. In dat 
licht en dat van zuids’ grove 2♥ is 
temporisering op zijn plaats. Niet mijn schuld 
als het toch slem is. 
Tja die gekken dat klopt wel een beetje.  
Maurits van der Vlugt: 4SA 
Een prachtig picture-bid van partner: 
maximum, drie schoppen mee en een 
hartenrenonce. Ik zie geen groot slem 
tegenover een partner die slechts 2♣ kon 
bieden. Maar check wel even de azen, 
waarvan er hier slechts 4 zijn, aangezien er 
nog geen kleur is overeengekomen. 
Picture-bid. Die heb je van Guus Schreiber 
gehoord en komt lekker niet uit Australië! 
Peter van der Linden: 4SA.  
Wat is dit nu weer? Jullie laten me eerst raar 
bieden en dan moet ik de puinhoop opruimen. 
Die * achter 2♥, zal wel ‘vierde kleur’ 
betekenen. Hoe haalt zuid dat in zijn hoofd? 
3♠, of voor echte pessimisten 2♠, is 
aangewezen.  
Nu heeft noord kennelijk een soort uitgestelde 
splinter, iets anders kan ik niet verzinnen, na 
wests doublet. Omdat noord niet direct 
gesplinterd maar nonforcing 2♣ heeft 

geboden, heeft hij maar drie schoppens 
(anders steunt-ie direct, kennelijk rekent hij na 
mijn vierde kleur op een vijfkaart schoppen) en 
is hij gelimiteerd. Hij zal dus wel een aardige 3-
0-5-5 of 3-1-5-4 hebben (maar waarom bood-ie 
dan niet gewoon forcing 3♠?). Aangenomen 
dat ik het tot zover goed begrepen heb, is me 
nog niet duidelijk of ik naar slem moet. Het zal 
erg afhangen van welke (pakweg) 16 punten 
maat heeft. ♠Axx ♥x ♦AHxxx ♣Axxx is 
natuurlijk genoeg voor slem, maar is dromen 
van de gouden hand. ♠Vxx ♥x ♦AVBxx 
♣AHxx is bij de te verwachten troefaas-troef 
na start geen feest. Maar goed, dat zijn er 
maar vijftien, dus ik doe iets. Niet 5♠, dat 
vraagt om een goede troefkleur: misschien 
past maat wel met eerstgenoemde hand en 
gooit hij vol met ♠AVx ♥- ♦HVBxx ♣HV10xx. 
5♥ lijkt leuk, maar maat heeft daarna geen 
flauw idee. Omdat er best twee azen weg 
kunnen zijn, doe ik dus apen raaien. Geeft 
maat er drie of twee met troefvrouw aan dan 
bied ik 6♠, anders zwaai ik af. En als het 7♠ 
is? Dan had maat meer moeten doen dan 2♣. 
Zoals verwacht weer een hele riedel. Het 
voordeel is dat de lezer zich de vele mooie 
argumenten eigen kan maken.” Maar ieder 
voordeel heb zijn nadeel”(Citaat Johan Cruyff). 
Bij het grote aantal opmerkingen is er altijd wel 
één waarop we je kunnen pakken (voor ons 
dus niets dan voordelen). Deze keer vinden we 
dat je met ♠AVx  ♥ -  ♦HVBxx  ♣HV10xx zeker 
een rebid van 3♣ moet doen na 1♦ - 1♠ - ???  
Agnes Wesseling: 4♠ 
Is 2♥ 4e kleur? Als dat zo is heb ik mijn hand 
overboden en bied 4♠.  
Pieter Steinz: 4♠ 
Maat meldt zich maar. Als het 4♥ moet zijn, 
maak ik 4♠ ook wel en maat kan zich alsnog 
melden. Hij zal wel 2e controle harten hebben. 
Pieter, je bent nu wel erg timide bezig. Op step 
maken we je wel anders mee.  
Alex van Reenen: 4♠.  
Maat blijft gelimiteerd tot een puntje of 16, 
gezien z'n 2♣-bod na 1♦-pas-1♠-pas. OK, 
Toine er zijn ook mensen die alleen 3♣ met 
een sterke 5-5 bieden maar grosso modo 
spelen toch tegenwoordig velen 2♣ als 
maximaal 16....Wat verwacht ik voor hand bij 
maat: In ieder geval 3 schoppens en gezien z'n 
4♥-bod na doublet een singleton of nog 
waarschijnlijker een renonce harten. Maat laat 
mij gewoon een manche kiezen, dus meest 
waarschijnlijke verdeling 3055 met een puntje 
of 15.... Goed van maat dat ie geen 4SA bood 
want dan was de schoppenfit buiten beeld 
gebleven. Eerlijk is eerlijk (ik moet toch ook 
een beetje slijmen om wat punten te 
verzamelen) beide Starfighter-heren acht ik in 
staat tot het subtiele 4♥-bod.  
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Zou het nog slem kunnen zijn? Neen! Ik moet 
te veel hartens vertroeven (na bijvoorbeeld 
troef-start) en zonder minorfit moet maat zulke 
goede klaver en/of ruiten hebben dat ie ruim 
boven de 17 punten zou uitkomen. Daarbij was 
mijn 4e kleur ook al redelijk aangetrokken, 
voorlopig beloofde maat met 2♣ nog niet iets 
over, dus om met 9 punten 4e kleur te bieden 
was dapper, maar ja we moesten wat.... Maat 
nu niet straffen voor z'n moedige en goede 4♥-
bod. 
Kees Wulffelé: 4♠ 
Het verrassende 4♥-bod zal een 3-1-5-4 of 3-
0-6-4 aangeven met een max. van 16-17 pnt. 
6♠ lijkt te ver weg, zeker na een schoppenstart. 
Jouw leerlingen worden erg degelijke bieders, 
maar slem daar ruiken ze zelfs niet eens 
aan.Geef mij Toine maar die ruikt altijd.  
 
Naschrift 3: 
Op stepbridge spelen met een niet 
ingespeelde maat, resulteerde in 4♥ 
ongedoubleerd (!) min 5, waar 5♣/♦ allebei 
worden gehaald dankzij de 3-2 zitsels in die 
kleuren. Na dit spel kreeg Rinus zijn zin en 
werden zowel noord als zuid opgenomen in de 
kliniek. 
 
    
  ♠ -   
  ♥ -   
  ♦ HVB9752   
  ♣ HV10843   
    
♠ A73 ♠ V542 
♥ HV1098 ♥ B763 
♦ 84 ♦ A63 
♣ A97   

N

O

Z

W

 ♣ 65 
     
  ♠ HB10986   
  ♥ A542   
  ♦ 10   
  ♣ B2   
 
W N O Z 
- 1♦ - 1♠ 
pas 2♣ pas 2♥* 
dbl 4♥ pas ??? 
 
Geen biedserie om trots op te zijn. Wij hebben 
weinig waardering voor zowel het bieden van 
zuid als van noord.De opmerkingen van het 
panel maken het probleem voor de lezer zeker 
interessant. Een renonce of een singleton 
harten zal met het 4♥ bod wel duidelijk zijn, 
maar het ontbreken van een schoppenfit is wel 
heel merkwaardig. Beter lijkt ons bijvoorbeeld 
de biedserie: 
1♦ - 1♠ - 2♣ - 2♠ 3♠ - 5♣.  

De meeste spelen 2♥ niet als mancheforcing, 
daarom vinden wij in de gegeven situatie 4♠ 
een beetje passief. Je hebt per slot van 
rekening een mooie 6-kaart schoppen, wat je 
partner nog niet wist. Nu lijkt een 4SA bod van 
zuid het meest op zijn plaats.  
 
Waardering: 
4SA= 5; 5♠= 4; 4♠= 3 
 
4. O/Allen.  
Zuid: ♠A105432  ♥43  ♦AV9  ♣94 
W N O Z 
- - 3♦ ??? 
Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden: 3♠ 
Lastig probleem. Tegen bieden pleit, dat je wat 
aan de lichte kant bent, en dat je schoppens 
niet zo goed zijn. Omdat je met 3♠ ook 
eigenlijk wel eens een punt of 17 kan hebben, 
zal maat snel naar 4 verhogen, iets waar je 
niet noodzakelijkerwijs blij mee bent. (Bxx 
HVxxx xx Vxx – wat een os, en zomaar voor 
500). Vóór 3♠ bieden pleit, dat je snel op weg 
bent naar de waarschijnlijkste manche (4♠). Ik 
heb eens wat handjes zitten verzinnen (heb 
helaas nog geen software die me daarbij kan 
helpen), maar 3SA lijkt me met deze hand 
zelden het goede contract (dat is meestal 4♠ 
tegenover een doubleton of  langer, en 4♥ 
tegenover een zeskaart harten). Maat is 
immers kort in ruiten, en heeft dus 
waarschijnlijk wel een fitje. Kortom: als maat 
minder dan een punt of 10 heeft kom je wel 
eens te hoog, maar als ie in de 10-13 range zit 
moet je nu bieden. Na de preempt is dat 
laatste het waarschijnlijkst, dus bied ik 3♠. 
Frans Borm: Pas. 
Ik vind het net te weinig voor 3♠. Als partner 
past, is er een goede kans, dat 3♦ down gaat. 
Toine van Hoof: 3♠.  
Het is link maar passen is ook niet lekker. 
Natuurlijk, ik kan wachten op mijn maat die met 
een redelijk spel wel zal balanceren. Maar 
waarschijnlijk komt hij dan met 3♥ door, omdat 
hij geen vierkaart schoppen zal hebben. En 
wat doe ik dan over 3♥? Ik jok dan liever een 
paar punten en volg meteen met 3♠. 
Waarom zou jij na een pas over maats 3♥ 
geen 3♠ mogen bieden? Dat zou overigens 
ook tot het goede contract van 4♠ leiden. 
Rinus Balkenende: pas 
Nu ik te weinig punten heb voor een actie op 3-
niveau is mijn ♠-kleur ook te mager. Het 
probleem is pas interessant als Noord 3♥ 
biedt, maar die vraag kwam niet. 
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Maurits van der Vlugt: pas. 
Gaap. Geen opening, luizige zeskaart, 60% 
van de punten in hun kleur. Waarom is dit een 
probleem? Zullen we je dat eens haarfijn  
uitleggen,ladd? Allereerst zijn er meerdere, 
aantrekkelijke keuzes uit de biddingbox 
beschikbaar. Ten tweede kunnen deze keuzes 
zowel goed als fout zijn. Ten derde blijken 
panelleden die zich afvragen waarom iets een 
probleem is meestal niet in de top drie van dit 
klassement te bivakkeren.  Ten slotte geven ze 
ook nog vaak het foute antwoord op het non-
probleem. Do you catch our drift?   
Peter van der Linden: pas 
Close tussen pas en 3♠. De ervaring wijst nou 
eenmaal uit dat licht volgen tegen een preëmpt 
niet werkt, maat biedt vaak te hoog. Omdat er 
hier geen gevaar is dat west 5♦ biedt, kan ik 
vrij veilig passen. Maat komt wel als-ie iets 
heeft Als hij doubleert, wat in de vierde hand 
niet veel belooft, heb ik een simpel 4♠-bod 
(nee, ik pas niet). Nog iets: ondanks die ♦AVx 
overweeg ik niet 3SA, noch direct, noch na 
doublet van partner. 
Agnes Wesseling: 3♠ 
Het is misschien een beetje licht, maar ik krijg 
wellicht geen 2e kans meer.  
Pieter Steinz: 3♠ 
Ik bied toch maar 3♠ met het tarief op 
zondagsschool kon dat nog wel. En mocht het 
erg misgaan dan maar wat minder collecte 
geld. 
Alex van Reenen: 3♠.  
Risicovol maar je moet wat. Geef maat ♠Hxxx, 
een Aas en 2 kleine ruitjes en je wilt al in 4♠ 
zitten. Terwijl ie zelfs met een puntje of 10/13 
balanced vermoedelijk niet meer open houdt. 
Het schopje extra en de ruitenvork geven de 
doorslag. 3♠ lekker jeugdig bodje ook. 
Benieuwd of de “bezadiging” bij de boys al is 
toegeslagen.  
Kees Wulffelé: pas 
Ik houd er van dat kwetsbare volgbiedingen op 
3-niveau in de tweede hand openingskracht 
hebben. Als je dan toch wat minder punten 
hebt laat dan de gevolgde kleur sterker zijn 
(AHBxxx). 

 
Pieter: “Met het 
tarief op 
zondagsschool 
kon dat nog wel”

Naschrift 4:  
 
W/ Allen Nickel   
  ♠ A105432   
  ♥ 43   
  ♦ AV8   
  ♣ 94   
Wu   Huang 
♠ H6 ♠ 98 
♥ VB ♥ AH96 
♦ B1097432 ♦ H65 
♣ V8   

N

O

Z

W

 ♣ B763 
  Freeman   
  ♠ VB7   
  ♥ 108752   
  ♦ -   
  ♣ AH1052   
 
W N O Z 
3♦ pas pas ?? 
 
Spel 8 uit de WK 2003 kwart finale tussen VS I 
en Taipe dat met grote cijfers door de VS werd 
gewonnen. Op dit spel liep het niet goed af, 
want nadat Nickel had gepast, meende 
Freeman met 4♥ de bieding wel erg 
speculatief te moeten besluiten. Dat ging 2 
down, omdat er naast de 4 hartenslagen ook 
nog een klaver werd verloren. De pas van 
Nickel zou nog niet desastreus geweest zijn, 
als Freeman iets rustiger had geboden met 
bijvoorbeeld doublet.  
Op de andere tafel paste Bob Hamman – het 
3♦ bod is in onze ogen ook wel erg speculatief 
- met de westhand en kwamen de Aziaten na 
een 1♠ opening van noord uiteindelijk in 4♠ 
terecht.  
 
Het panel was vrij eensluidend. Net pas of toch 
net 3♠. Voor beide antwoorden hebben we dan 
ook een gelijke waardering gegeven. Zo kom 
je gemakkelijk aan de punten: 
 
Waardering:Pas/3♠= 5 
 
 

 
Alex: “Risicovol 
maar je moet 
wat”
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5.  O/OW 
Zuid: ♠VB2  ♥ H108  ♦72  ♣HB752 
W N O Z 
  1SA* pas 
2♣ pas 2♠ pas 
pas dbl pas ?? 
* 12-14 
Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden: 3♣ 
Gelukkig weer gemakkelijk. Doublet op 2♣ 
geeft in zwakke sans-biedverlopen een 
fatsoenlijke opening aan (in de buurt van een 
sterke sans). Dbl nu is dus take-out, waarbij 
we er tevens van uit mogen gaan dat het geen 
manche meer voor ons is. Ikzelf speel in dat 
soort situaties 2SA als fit-finding. Dat is hier 
niet nodig, want de fit weten we al: klaver 
namelijk. (Geef maat maar xx ABxx Axxx Vxx  
– met een aas meer moet ie meteen dubbelen) 
Suggereer je dat een doublet tendeert naar 
een evenwichtige verdeling?. Dan is een 
doublet op 2♠ in 2e instantie niet alleen voor 
take out, maar kan bovendien nog redelijk 
sterk zijn, dachten wij. Of zeg je dat je ook met 
iedere onevenwichtige hand van zeg 15+ 
punten 2♣ moet doubleren? 
Moet je je partner nu niet vertellen dat je een 
aardige hand hebt? Hoe doe je dat? Met het 
“gemakkelijke” 3♣ weet partner nog niets van 
je kracht.  
Frans Borm: 3♣ 
Na een Stayman tegenover een zwakke sans 
is het een gangbare en goede afspraak dat 
partner doubleert als hij algemene kracht heeft. 
Hier heeft hij 2♣ niet gedoubleerd: hij heeft dus 
niet veel. Daarom volsta ik met 3♣.  
Wat opvalt is dat je het erg vaak met die 
gehate Huub eens bent. Ook hier is de vraag 
hoe sterk kan het doublet nog zijn. Per slot van 
rekening moet je partner op driehoogte bieden.  
Toine van Hoof: pas.  
Tegen een zwakke sans moet je afspreken dat 
een doublet op 2♣ punten toont en niet 
klavers. Kennelijk speelt mijn partner dat niet. 
Hij moet de kracht van een opening hebben 
om nu te balanceren. Hij zal wel een 2-4-4-3 of 
zo hebben. Als links een 4-4-4-1 heeft met wat 
punten wordt 2♠ misschien gemaakt. So what. 
De kans op 500 of meer is groter. Het 
alternatief is 3SA bieden. Ook dat zal niet altijd 
gemaakt worden. 
Altijd op de loer om tegenstanders voor straf te 
doubleren. In een tijd waarin men de 
strafdoubletten in de ban  heeft gedaan een 
hele goede eigenschap.Maar waarom zou 
maat evenwichtig zijn?Het lijkt meer op een 
(redelijk sterke) take out doublet. 
Rinus Balkenende: 2 SA 

Na een zwakke Sans kan maat nog veel 
hebben. Tegen een 15-17 had ik 3♣ gedaan, 
nu kies ik voor het anti-positionele maar 
ambitieuze 2SA boven het al te gemakkelijke 
3♣ . 
Je ambities worden eindelijk beloond. 
Maurits van der Vlugt: 3♣. 
Mijn goed ingespeelde partner en ik spelen dat 
een dubbel van Stayman na een zwakke sans 
een algemene take-out is, niet voor de start. 
Dus is zijn dubbel van 2♠ meer balancerend, 
en is er wederom geen reden tot heldendaden. 
Heeft de waarde lezer met zijn favoriete 
partner besproken wat 2SA van Zuid zou 
betekenen? 
Dan kan je vreselijk tegen de lamp lopen als 
de 2♣ bieder een 4-4 hoog heeft met een punt 
of  7  en je nergens heen kunt en je partner op 
3-niveau moet bieden! Wij zouden het met 
partner andersom willen spelen. Maar als je 
het dan toch zo hebt afgesproken, waarom pas 
je dan niet voor een zekere goede score (zie 
Toine die kent het spel beter!!). 
Peter van der Linden: 3♣.  
Een gezond principe tegen alle zwakke 
sansen: meteen doubleren als je vanaf de 
bovengrens hebt van de sans-openaar. Of je 
nou direct achter de openaar doubleert, of de 
Stayman of de transfer van zijn maat. Zo’n 
doublet is dus noch een zuiver infodoublet, 
noch een uitkomstdoublet, maar een 
puntendoublet. Dat heeft maat hier niet gedaan 
dus hij heeft er hoogstens twaalf, vooruit 
dertien. Met mijn aasloze tienpunter hebben 
we dus geen manche. 2SA zou, als dat al 
natuurlijk is, er 12-13 beloven (een invite, 
anticiperend op maats maximum), dat doe ik 
dus niet. Ik volsta rustig met de goede 
deelscore. Maat is puur aan het balancen. 
In ieder geval een goed overwogen actie.  
Agnes Wesseling: 3♣ 
Ik zie het probleem niet.  
Je bent in goed gezelschap Agnes. Ook 
Helgemo en Helness zagen dat niet. 
Pieter Steinz: Pas. 
Maat heeft 2♣ niet gedoubleerd dus dat bieden 
heeft weinig zin. Ik pas maar, start troef en 
schrijf 2 of 5 kwartjes in onze lijn. 
Wel een beetje onverschillig, maar in de 
praktijk zou het top zijn. 
Alex van Reenen: 2SA.  
Laten we de handen eens uittekenen. Zuid 
heeft iets van een 4441 of een 54 hoog (zeker 
geen 5 harten want SA-openaar 2, maat 4, ik 
3, dwz zuid 4) dwz dat maat maximaal 2 
schoppens heeft en met doublet op 2♠ een 4 
kaart harten (met een 5 kaart zou ie 
waarschijnlijk direct 2♥ na 2♣ hebben 
geboden). En de leider? 42?? 
3♣ zal ongetwijfeld speelbaar zijn. 
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Ik taxeer maat dus op iets van een 2443, maar 
er is een probleem: Hoeveel punten heeft maat 
en hoeveel punten belooft 3♣? 
Als maat vast heeft gezeten na de 12-14 1SA-
opening en het 2♣-antwoord met 15 punten 
dan klinkt/voelt het 2SA-bod, mits geen 
speciale afspraken, toch echt als een puntje of 
10 en kunnen we 3SA nog bereiken. 
Met een 2443 en 15+ punten wordt maat 
geacht te doubleren (zie voorgaande 
sprekers). Dus jij zou er vanuit moeten gaan 
dat 3SA een illusie is. Maar als je zo’n doublet  
niet hebt afgesproken, kan dan  een soort 
Lebensohl hierbij helpen? 
Kees Wulffelé: Pas 
Noord geeft hier met zijn doublet punten aan 
met waarschijnlijk een 2-4-4-3 verdeling. Met 
mijn verdedigende waarden durf ik dat doublet 
wel te laten staan. Start is ♠V. 
Waarom heeft maat geen take out dubbel? 
 
Naschrift 5: 
 
O / OW Helness   
  ♠ A3   
  ♥ V972   
  ♦ AVB10   
  ♣ A64   
Fantoni   Nunes 
♠ 8765 ♠ H1094 
♥ B643 ♥ A5 
♦ 9654 ♦ H83 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ V983 
  Helgemo   
  ♠ VB2   
  ♥ H108   
  ♦ 72   
  ♣ HB752   
 
Het biedverloop ging aan deze tafel: 
W N O Z 
  1SA* pas 
2♣ pas 2♠ pas 
pas dbl pas 3♣ 
Allen pas    
* 12-14 
 
Kennelijk wisten de Noren niet van elkaar 
welke kracht ze hebben. De Italianen kwamen 
op dit spel uit de afgelopen WK in 3SA en 
wonnen 7 IMP's. 
 
Een interessante theoretische kwestie. Wat 
doe je na:  
1SA (zwak) - pas - 2♣ - ?? 
 

Onze mening is als volgt: 
Met sterke handen vanaf ca 15 punten 
doubleer je altijd en met minder kom je er met 
geschikte handen eventueel later nog in: 
 
1SA - pas - 2♣ - pas 
2♠    - pas – pas – dbl= take out ≤ 14/15 pt b.v 
een 1444 
 
Doubleer met een evenwichtige verdeling in 2e 
instantie niet op 2S, want de tegenpartij heeft 
vermoedelijk een 4-4 schoppenfit. Je partner is 
dan genoodzaakt een bod op 3-hoogte te doen 
en dat kan wel eens gevoelig down gespeeld 
worden. Helness weet dat ondanks zijn 17 
punten de tegenpartij volgens de Law in een 
goed contract zit, omdat de schoppen voor hen 
redelijk verdeeld zijn. Het doublet van Helness 
is naar onze mening dan ook zeer dubieus. 
Helgemo vatte dat vermoedelijk als een take 
out op en bood 3♣. Bood hij dat als sterke 
versie van Lebensohl? Wij weten het niet, 
maar Helness vatte dat in ieder geval niet zo 
op en paste.  
 
Kort samen gevat vinden wij een pas in dit 
probleem een zeer matige actie, hoewel dat in 
de praktijk het beste resultaat zou geven. Een 
3♣ bod zonder de intentie een redelijk spel aan 
te geven vinden wij ook niet optimaal. Er wordt 
geen rekening gehouden met een redelijk sterk 
spel bij de partner. Zeker als je zulke 
specifieke biedsituaties niet helemaal hebt 
doorgesproken zou dat belangrijk kunnen zijn. 
Een verwijzing naar afspraken met je eigen 
vaste partner is hierbij niet helemaal 
voldoende. 
 
Waardering: 
2SA= 5; 3♣ (met een goede argumentering)= 
3; 3♣(met een minder goede 
argumentering)/pas= 0 
 
 
 

Kees: 
“Waarom 
heeft maat 
geen take-
out dubbel ?”
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6. W/- 
Zuid: ♠VB9832  ♥105  ♦H84  ♣84 
W N O Z 
pas pas 1SA ?? 
Wat biedt u ?? 
 
Huub van der Wouden: pas 
Vraag is of we wat kunnen winnen met bieden 
hier. Volgens mij niet: de tegenstanders 
kennen de limiet van de hand (de één heeft 
gepast, de ander een nauwkeurige range 
aangegeven), dus je stelt ze niet echt voor een 
probleem. Als ze besluiten je te doubleren, lig 
je waarschijnlijk ook voor een boel met je 
gepaste maat. De kans dat je het bieden wint 
in een schoppendeelscore lijkt me ook niet al 
te groot. Kortom: ze zoeken het maar uit 
allemaal. Als het 3SA wordt start ik met een 
kleine schoppen – halen we misschien nog wel 
plus ook met die rommel! 
Frans Borm: pas 
Een goed paar heeft allerlei middelen om er na 
een storend 2♦ of 2♠ uit te komen. Je 
waarschuwt hen alleen maar, als je op 
tweehoogte volgt. Anders ligt het als je 3♠ 
biedt, maar daarvoor vind ik deze hand 
tegenover een gepaste partner niet goed 
genoeg. 
Toine van Hoof: 2♦.  
En vervolgens neem ik in 4♠ gedoubleerd de 
achterwaartse snit in ruiten. 
Briljant en dank voor de informatie van het 
zitsel! Toch vinden we jou te oud voor dit soort 
biedingen. 
Rinus Balkenende: pas 
Panelleden die hier 2♠ doen vrezen voor watje 
te worden uitgemaakt of denken ‘er niet bij te 
horen ‘ . Heb ik helemaal geen last van (red: je 
weet zeker dat je er niet bij hoort?). Normaal 
heb je aanzienlijk meer voor zo’n bod en als je 
hierop biedt, zal je in die andere gevallen geen 
maat meer vinden, die je aan een eventuele 
manche helpt. De hoogste kleur is wel lekker 
preëmptief natuurlijk, maar dit moet je 
afspreken, met een Multi b.v. 
Maurits van der Vlugt: pas. 
Ik ga er maar even vanuit dat 1SA 15-17 is en 
dat we viertallen spelen. In welk geval ik een 
goede start heb tegen een sans contract, met 
een waarschijnlijke entrée. Laf, laf, laf. Maar 
wel winnend… 
In paren wordt het natuurlijk een ander 
verhaal, waar de verschillen tussen -50 en -90,  
-100 en -120 of +100 en +110 huizenhoog zijn. 
Peter van der Linden: 2♦.  
Uiterst modern. We gaan in principe niet naar 
de manche als zij 1SA openen. En nu maat 
voorgepast heeft, is het risicio dat hij doorbiedt 
sowieso klein. Natuurlijk kunnen we gevoelig 
gedoubleerd worden, maar het storen van hun 

bieden – ze hebben meestal een manche - is 
te belangrijk om na te laten. Trouwens: in de 
gevallen dát 2♠ gedoubleerd te duur zou zijn, 
ontsnap je nog vaak. 
Agnes Wesseling: pas 
Maat heeft gepast en ik zie geen reden er nu 
met 6 punten in te komen. 
Pieter Steinz: Pas 
Hier ontgaat mij het probleem.  
We hebben je wel eens op slechtere kaarten 
zien bieden Pieter en toen had je ook geen 
probleem. 
Alex van Reenen: pas.  
Wie heeft me nu weer te pakken? Moet ik de 
tegenpartij op hun Lebensohl- of Rubensohl-
kennis gaan testen? Maar ja, het was viertallen 
op hoog niveau, dus dat zal wel 
doorgesproken zijn. Maat heeft voorgepast dus 
het is waarschijnlijk minstens een manche voor 
de buurtjes. Moet ik nu dan al iets van mijn 
verdeling gaan verraden? 
In paren zou bijvoorbeeld 3♠ nog wel lekker 
voelen, misschien gokken ze de verkeerde 
manche daardoor maar in viertallen houd ik me 
lekker koest. Bovendien spelen velen 
tegenwoordig DONT of Multi Landy, wat 
betekent dat als ik op 2-niveau iets zou willen, 
zou ik Doublet (DONT) of 2♦ (Multi) moeten 
ophoesten. Allebei nu niet echt schokkend qua 
preëmptieve waarde. Als je Best-Defense 
speelt zou je nu 2♠ kunnen bieden, is al weer 
iets aantrekkelijker, maar nogmaals, op een 
beetje niveau heeft bieden met dit soort 
handen vaak een averechtse uitwerking qua 
bieden en zeker ook qua af- en tegenspel. 
Kees Wulffelé: pas 
Had west 1SA geopend gevolgd door twee 
keer pas, dan bied ik wel 2♠. Direkt achter de 
SA-openaar laat ik me niet door jullie 
verleiden. Mijn Margriet verwacht een betere 
kwaliteit en gaat met haar mogelijke elf punten 
nog iets ondernemen…. 
 
 
 

 
 
Toine: “En 
vervolgens 
neem ik in 4♠ 
gedoubleerd de 
achterwaartse 
snit in ruiten”
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Naschrift 6: 
 
24: W/- Lauria   
  ♠ H74   
  ♥ B874   
  ♦ AB965   
  ♣ V   
Hamman   Soloway 
♠ 105 ♠ A6 
♥ A96 ♥ HV32 
♦ 107 ♦ V32 
♣ AB9732   

N

O

Z

W

 ♣ H1065 
  Versace   
  ♠ VB9832   
  ♥ 105   
  ♦ H84   
  ♣ 84   
 
Zo boden Versace en Lauria: 
W N O Z 
Hamman Lauria Soloway Versace 
pas pas 1SA 2♦ 
3SA 4♥ dbl 4♠ 
pas pas dbl Allen pas
Schoppen uit, schoppen na, ♦A en ♦B voor (♦V 
gedoken) en de 10 gescooped:  +1  !!! 

 
Op de andere tafel ging het als volgt: 
W N O Z 
Duboin Hamman Bocchi Soloway 
pas 1♦ pas 1♠ 
2♣ dbl rdbl 2♠ 
dbl pas 3SA  
 
Versace bood wel na een sterke SA en werd 
beloond door zijn partner! Soloway bood 
eveneens (op één hoogte), maar zijn partner 
was niet bereid 3SA uit te nemen. Een 
frappant staaltje van agressief bieden van de 
Italianen vlak voor het einde van de finale, 
waardoor ze de WK bokaal voor het grijpen 
hadden. Een zinderend slot bracht de winst 
uiteindelijk toch bij de Amerikanen. 
 
De meeste panelleden onderschatten de 
waarde van een 2♠ bod. De Italianen bewezen 
dat het niet per se om storen gaat, maar 
eventueel om uitnemen! Versace had een vrij 
goede 6-kaart. De kans dat hij met partner 
samen minimaal 8 schoppen zou hebben, was 
redelijk groot. En dus zou 2♠ volgens de Law 
een goed contract zijn zeker niet tegen wel. 
Alleen ♠10 sec bij partner verzekerde Versace 
al van minimaal 4 vaste slagen. Overigens is 
Landy of best defence – dan bied je gewoon 
2♠ - voor de hoge kleuren veel handiger dan 
multi Landy, want dan weet je zeker welke 
kleur het is. In dit geval had Lauria toevallig in 
beide hoge kleuren een fit anders had hij niet 
kunnen uitnemen. 
    
Waardering: 
2♠= 5 of 2♦(multi)= 3; pas=1 
 

 
 

Agnes: “Ik haal die Huub nog wel in” 
 
De uitslag en de tussenstand na zes rondes zijn als volgt: 
 
 1a 1b 2 3 4 5 6 Pt Saldo Tot 
Huub v/d Wouden nee 5 5SA 3 pas 5 4♠ 3 3♠ 5 3♣ 3 pas 1 25 147 172 
Frans Borm ja 5 5SA 3 pas 5 5♠ 4 pas 5 3♣ 3 pas 1 26 138 164 
Toine van Hoof nee 5 6♦ 5 pas 5 4SA 5 3♠ 5 pas 0 2♦ 3 28 131 159 
Peter v/d Linden  nee 5 6♦ 5 pas 5 4SA 5 pas 5 3♣ 3 2♦ 3 31 120 151 
Maurits v/d Vlugt  ja 5 6♦ 5 pas 5 4SA 5 pas 5 3♣* 0 pas 1 26 122 148 
Rinus Balkenende ja 5 6♥ 1 pas 5 4♠ 3 pas 5 2SA 5 pas 1 25 123 148 
Alex van Reenen * nee 5 6♦ 5 pas 5 4♠ 3 3♠ 5 2SA 5 pas 1 29 ** 139 
Kees Wulffelé ja 5 6♦ 5 pas 5 4♠ 3 pas 5 pas 0 pas 1 24 103 127 
Pieter Steinz ja 5 5SA 3 pa * 0 4♠ 3 3♠ 5 pas 0 pas 1 17 105 122 
Agnes Wesseling nee 5 6♥ 1 6♠ 0 4♠ 3 3♠ 5 3♣* 0 pas 1 15 106 121 
 
* niet de goede argumentatie 
**  De berekening van de score van Alex is gebaseerd op het gemiddelde (145 punten). Deze keer 
61%. Totaal 190% uit 4 keer (gem 47.5%). 
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