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Wegens vakantieperikelen en drukke 
werkzaamheden wat later dan gepland, hier dan 
weer een uitgave van STAR MAGAZINE.  
Het mekkerverhaal van Burghout heeft op bridgeweb 
(http://www.bridgewebnl.com) een heftige discussie 
op gang gebracht, waar een overgrote meerderheid 
van mening is dat Burghout het niet zo slecht zou 
doen als minister van informatie in Irak…. 
 

 
 
In deze uitgave een verlag van Het Witte Huis 
toernooi, een nieuw internationaal toptoernooi waar 
onze eigen jongens de A-finale haalden.  

 
Jules is natuurlijk weer van de partij en wel met 
“zomerzotheden” en een interview. Een paar 
bruikbare tips van Henk Willemsens hoe u volgend 
jaar het individueel kunt winnen. Nog meer tips van 
Marcel Winkel hoe je ondanks de kerstgedachte toch 
in de prijzen kunt vallen. Ook Koeno Brouwer heeft 
voor de systeemfreaken het vervolg van: het steunen 
van partner met een vierkaart fit. 
 
Tevens verwelkomen wij Gerard Hilte als auteur voor 
Star Magazine. Hij heeft in Star Magazine heel wat 
meer ruimte om over zijn bridgemuseum en collectie 
te schrijven. 

Dan vanuit Noorwegen de perfecte partner: Peter 
van de Linden met “De Janker”. En zoals u inmiddels 
gewend bent; de Starfighters waar Huub van der 
Wouden gewoon door blijft gaan met scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij de volgende uitgave hopen we vele spellen van 
ons Nederlandse bridgeteam te kunnen publiceren. 
De starfighters heeft een kleine pauze, maar na de 
vakantieperiode kunt u er weer volop van genieten. 
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Een gecombineerd verslag van Henk Willemsens en Marcel Winkel 
Het Witte Huis dankt zijn naam aan de speelgelegenheid waar verschillende Amsterdamse bridgeclubs hun onderdak 
hebben. Gelegen temidden van de sportvelden in de buurt van het voormalige Olympisch Stadion zal het Witte Huis in 
2004 een grondige renovatie ondergaan, wat zal leiden tot een fraai en ruim (bemeten) bridgecentrum voor de regio 
Amsterdam en omstreken. 

Initiatiefnemers en financiers van dit project zijn de Amsterdamse bridgeliefhebbers Max Abram en Herman 
Drenkelford. Diverse overheidsinstanties en de Nederlandse Bridge Bond erkennen het belang voor de bridgesport en 
voor Amsterdam en ondersteunen het project dan ook van ganser harte. Het Internationale Witte Huis 
viertallentoernooi, dat de eerste keer in Utrecht op het hoofdkantoor van de N.B.B. plaats vond, zal vanaf 2005 worden 
voortgezet op de vernieuwde locatie in Amsterdam. 

 
 
Herman Drenkelford (l) en Max Abram: “zeer sterk veld” 
 
Tijdens de eerste editie van dit toernooi, deden de volgende teams mee: 
Na een zaterdag hard zwoegen, haalden de vetgedrukte teams de A-
finale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
T.C. Parioli Angelini 
Francesco Angelini, Antonio Sementa, 
Lorenzo Lauria, Alfredo Versace, 
Fulvio Fantoni, Claudio Nunes, 
Ercole Bove (teammanager) 

Schmitt 

Sabine Auken, Daniela von Arnim,  
Klaus Reps, Bernard Ludewig 

Austria 

Tino Terraneo, Beppo Simon, 
Doris Fischer, Bernd Sauer  

BCO 

Nico Doremans, Jaap Trouwborst, 
Bas Oosthoek, Bert Daemen  

Belgium 

Philippe Coenraets, Olivier Neve,  
Alain Kaplan, Guy Polet,  
Guy van Middelem (npc)  

Buitenhof 

Frans ten Brink, Hans de Vrind, 
Paul Jansen, Kees Verkade  

Bulgaria 

Dessy Popova, Gossen Gunev,  
Ivan Nanev, Vladimir Mihov  

De Botton 

Janet de Botton, Nick Sandqvist,  
Justin Hackett, Jason Hackett,  
Jack Jie Zhao, Fu Zhong  

 

De Lombard 

Bas Drijver, Maarten Schollaardt,  
Simon de Wijs, Bauke Muller  

Bitran 

Wietse van Zwol, Femke Hoogweg,  
Albert Bitran, Jean-Michel Voldoire  

England 

Mark Horton, Brian Senior,  
Steve Ray, Richard Winter  

France 

Laurent Thuillez, Lionel Sebbane,  
Jean-Jaques Palau, Jerome Rombaut  

Hok 

Roald Ramer, Nico Klaver,  
Kees Bakker, Huub van der Wouden  

Lavazza 

Maria-Teresa Lavazza, Guido Ferraro,  
Norberto Bocchi, Giorgio Duboin,  
Massimo Lanzarotti, Andrea Buratti  

Modalfa A 

Huub Bertens, Ton Bakkeren,  
Gert-Jan Paulissen, Bart Nab  

Modalfa B 

Tjali Tuwanakotta, Frans Borm,  
Max Abram, Anton Maas,  
Herman Drenkelford, Dejan Markovic  

 

Oltmans 

Erik Oltmans, Jan Bing,  
Nico Englander, Frank Burghout  

Paping 

Bert Paping, Carel Berendregt,  
Bert Kranenborg, Ivar Beijl 

Pegasus 

Bert te Velde, Paul Kortleve,  
Koert Luitwieler, Wim van Luijk  

Poland 

Mariusz Puczynski, Bartosz Chmurski,  
Piotr Bizon, Darek Kowalski  

Russia/Poland 

Andy Gromov, Alexander Petrunin,  
Adam Zmudzinski, Cezary Balicki  

Sittard 

Rob van Wel, Frank Bakkeren,  
Kees Scherders, Jos Scherders  

Star 

Henk Willemsens, Remco 
Brüggemann,  
Marcel Winkel, Svend Germann  

Sweden A 

Lars Andersson, Tommy Bergdahl,  
Thomas Magnusson, Frederic Wrang  

Sweden B 

Daniel Auby, Per Hallberg,  
Goeran Sellden, Bjoern Wenneberg  
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Team Orange 

Jan Jansma, Louk Verhees,  
Sjoert Brink, Ricco van Prooijen  

USA/Poland 

Michael Polowan, Chris Willenken,  
Apolinari Kowalski, Piotr Tuszinky  

 

 

Van der Kam 

Just van der Kam, Niels van der 
Gaast,  
Agnes Snellers, Wubbo de Boer,  
Rob van den Bergh, Merijn 
Groenenboom  

Van Lanschot 

Peter Zwart, Jaap van der Neut,  
Kees Tammens, Jean-Paul Vis  

VIVA 

Marco ter Laare, Joop Meijs,  
Michel Jialal, Hans van der Haar  

Von Seida 

Ruud von Seida, Bob Drijver,  
Martine Verbeek, Willem van Eijck  

Westra 

Berry Westra, Vincent Ramondt,  
Onno Eskes, Gerard Sprinkhuizen 
 

De zaterdag verliep voor ons (Henk, Remco, Svend, 
Marcel) gladjes. Met slechts 1 VP achter nummer 1 
werden wij tweede in onze poule. Hierdoor plaatsten 
wij ons als tweede voor de finale. 
 
Eerst wat spellen van de zaterdag: 
 
STAR-WESTRA 
 
W/- Westra   
  ♠ -   
  ♥ 64   
  ♦ 1053   
  ♣ AB1097532   
Germann   Winkel 
♠ H75 ♠ A10986 
♥ H10752 ♥ A8 
♦ AV74 ♦ H962 
♣ 4   

N

O

Z

W

 ♣ 86 
  Ramondt 
  ♠ VB432   
  ♥ VB93   
  ♦ B8   
  ♣ HV   
 
 
W N O Z 
1♥ 4♣ Dbl pas 
4♦ pas 4♥ pas 
pas pas   
 
Nadat Marcel als oost eerst doubleert en later toch 
voor de harten kiest, vertelt hij alternatieve contracten 
te willen spelen. Enfin, west vindt het welletjes en 
past. Na ♣A en ♣B na, mag west zijn borst nat 
maken. Als hij de verdeling goed leest (noord is zijn 
singleton ♠ niet geswitched), kan hij er zonder ♠-
losers afkomen. Dit lukt wanneer hij zuid stript van de 
♦. Dat lijkt ingewikkeld, maar stel dat west de tweede 
♣ troeft, ♥H en ♥A speelt en daarna ♦ gaat spelen. 
Als zuid troeft, zit hij direct ingegooid en als hij niet 
troeft, wordt hij even later met troef ingegooid. Helaas 
werd dit aan tafel niet gevonden. 
Henk-Remco speelden tegen Gé Sprinkuzien-  
Onno Eskes. Ook zij kwamen in 4♥ en gelukkig  
voor ons vond Sprinkhuizen de winnende speelwiijze  
ook niet, geen resultaat dus.  
 

Henk-Remco hadden nog wel een 'lucky' 
slemspelletje: 
N/NZ Remco   
  ♠ AH954   
  ♥ 6   
  ♦ H7   
  ♣ HB965   
Gé   Onno 
♠ V86 ♠ 2 
♥ HB743 ♥ 98 
♦ 543 ♦ VB109862 
♣ A4   

N

O

Z

W

 ♣ V107 
  Henk 
  ♠ B1073   
  ♥ AV1052   
  ♦ A   
  ♣ 832   
 
Wat biedt u met de zuidhandhand na dit begin: 
W N O Z 
- 1♠ 4♦ ??? 
 
Bied je rustig 4♠ (underbid) of doe je iets anders 
(overbid)? Henk besloot om 5♦ te bieden, waarna 
Remco met 6♣ zelfs nog op zoek ging naar groot 
slem. Met gierende remmen stopte Henk af in 6♠. 
Nog wel even spelen. Je moet ♠V eruit snijden en 
klaveren naar de heer (daarna kan op ♦H een 
klaveren en kunnen de klaveren vrijgetroefd worden). 
Het lukte Remco.  
Ondanks dit goede spel verloren we met 14-16.  
 
STAR-ZWEDEN A 
O/All Magnusson   
  ♠ AB4   
  ♥ H1092   
  ♦ 843   
  ♣ AV3   
Germann   Winkel 
♠ 10932 ♠ 875 
♥ 876 ♥ VB43 
♦ V ♦ HB106 
♣ 107542   

N

O

Z

W

 ♣ H6 
  Wrang 
  ♠ HV6   
  ♥ A5   
  ♦ A9752   
  ♣ B98   
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W N O Z 
- - pas 1SA 
pas 3SA pas pas 
pas    
 
Na een 14-16 SA in zuid, komt Svend tegen 3SA uit 
met ♣2. De Zweedse leider, Frederic Wrang, heeft 
voor aanvang van het spelen nauwkeurig naar onze 
uitkomsten gevraagd. 
Wrang speelt een kleine ♣ bij in dummy en ik doe dat 
a tempo ook (met deze dummy had ik elke hoop op 
downslagen binnen 5 seconden al opgegeven). 
Wrang besluit op de ♦ kleur af te gaan en speelt een 
♦ onderuit. Svend, die geen heil in de ♣-kleur meer 
ziet, legt nu een ♠ op tafel. De leider neemt in dummy 
en speelt weer ♦ onderuit. Aan slag met ♦B speel ik ♠ 
terug op de keeper. Wrang slaat nu ♦A en speelt ♦ 
na. We hebben nu drie slagen en de leider heeft zijn 
vijfde ♦ hoog. Ik speelde mijn derde ♠ voor het aas in 
dummy. De leider incasseert nu ♥H en ♥A en speelt 
zijn ♦. Na elf slagen liggen alleen ♣AV nog in dummy 
en als het de leider lukt om daarmee een slag te 
maken, heeft hij zijn kwetsbare manche in de tas. 
Deze opdracht is teveel gevraagd voor Wrang want 
ook hij heeft het hoofdstuk in boek van Zia over 
tablepresence gelezen. Een ‘zekere’ overslag laten 
lopen tegen een Hollander met een Italia-shirt aan? 
Daar kan hij bij zijn nevenpaar blijkbaar niet mee 
aankomen. Als hij ♣V in dummy legt, claim ik de 
laatste twee slagen in dit pletterdichte contract! Esta 
una doktori in de zaal?  
Aan de andere tafel wordt Henk leider in 3SA en 
west verzint de enige problematische start, ♥8, 
ondanks dat noord de harten geboden had! Henk 
had het nu nog steeds kunnen maken door ♥9 te 
leggen voor boer en aas en dan ♦A en ruiten na te 
spelen. West komt simpelweg niet aan slag om door 
de harten heen te spelen. Henk speelde echter een 
kleine ruiten na voor west en toen die weer harten 
naspeelde was het gebeurd: de tegenpartij maakte 
drie ruitenslagen, een harten- en een klaverenslag.  
We winnen uiteindelijk de wedstrijd met 16-14. 

 
Marcel “DUCK” Winkel: “intimidatiekleding” 

 

STAR-POLEN 
N/EW Puczynski   
  ♠ 962   
  ♥ H2   
  ♦ V74   
  ♣ AB963   
      
♠ AH4 ♠ V10873 
♥ B9864 ♥ V 
♦ 10986 ♦ AH532 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ 52 
  Chmurski 
  ♠ B5   
  ♥ A10753   
  ♦ B   
  ♣ HV874   
 
 
W N O Z 
Germann Puczynski Winkel Chmurski 
- Pas 1♠ 2♠* 
3♠ 5♦ (!) Pas (!) Pas 
.dbl (!) Pas Pas Pas 
 
* = 5+ hartens met 5+ in een minor 
 
De Poolse international Mariusz Puczynski laat hier 
een uitstekend staaltje van lui dan wel dom bieden 
zien. Nadat zijn partner een vijfkaart in een lage kleur 
belooft, denkt hij zeker te weten dat dit de ruitens 
zijn….Een eenvoudig 4SA bod kan wonderen 
verrichten. Zijn partner Bartosz Chmurski voelt zich 
ook na het doublet niet geroepen weg te lopen naar 
een beter contract. Hoe moeilijk het is om dit soort 
contracten te verdedigen, zal ik u laten zien. Ik start 
als oost met ♠ voor de heer van Svend. Als deze troef 
vervolgt en ik weer ♠ en Svend duwt ♦10 door, dan 
haal ik de troeven en maakt de leider alleen ♥A. Dat 
is dus 10 down. Dat is +2900 en een persoonlijk 
record (ook voor de Pool waarschijnlijk). Helaas 
speelt Svend zijn singelton ♣ na. Hij heeft al 
helemaal geen idee hoe dit spelletje in elkaar zit. De 
leider speelt het spel af alsof hij maakkansen ziet, 
terwijl de kibitzers (en ook ik) maar nauwelijks het 
lachen kunnen bedwingen. Als de rook is 
opgetrokken, hebben we zes downslagen. Remco en 
Henk zitten rustig in 5♣ en gaan 1 down. 16 imps 
voor ons i.p.v. de mogelijke 21 (!). Chmurski zegt 
helemaal niets tegen zijn partner. Iemand negeren is 
waarschijnlijk ook in Polen erger dan boos zijn op 
iemand. Ben benieuwd hoe het Poolse nevenpaar op 
deze prestatie reageert…. Bijna nog raken Svend en 
ik verzeild in een discussie hoe achterlijk we dit wel 
niet verdedigd hebben. Dan realiseer ik me dat dit 
verschrikkelijk moet zijn voor de tegenstanders en 
gaan we snel over naar het volgende spel. Even later 
vergis ik me in een biedafspraak en leveren we 12 
imps in. Toch kloppen we de Polen met 19-11. 
 



WHITE HOUSE INTERNATIONAL TOP TEAMS 

Star Magazine nummer 53   pagina 5 

STAR-BITRAN 
 
Dan treden we aan tegen Hoogweg-Van Zwol, 
spelend met Voldoire-Bitran. Ze zijn na vier 
wedstrijden de koploper in de poule met liefst 80 
VP’s. 
De dames halen geen punt tegen ons en ook Henk 
en Remco houden de nul. Twee spellen zijn alles 
beslissend. Ik start tegen 4♠ met mijn doubleton ♦. 
Staat in een boekje over uitkomsten, dat je dan eens 
in de vijf jaar een aftroever kunt krijgen. U begrijpt dat 
ik al even droog stond: 1 down. Henk en Remco 
hebben het contract met behulp van Transfer-Walsh 
(T-walsh) in de andere hand. Geen ♦ start maar wel 
12 imps. Het tweede spel schittert Henk heel mooi: 
 
W/- Voldoire   
  ♠ 10964   
  ♥ HV5   
  ♦ B8   
  ♣ H954   
Willemsens   Brüggemann 
♠ A ♠ 752 
♥ 1094 ♥ A63 
♦ AHV9754 ♦ 1062 
♣ A3   

N

O

Z

W

 ♣ 10862 
  Bitran 
  ♠ HVB83   
  ♥ B872   
  ♦ 3   
  ♣ VB7   
 
 
W N O Z 
Willems
ens 

Voldoire  Brüggem
ann 

Bitran 

2♦ Pas 2♥ 2♠ 
3SA 4♠ pas pas 
4SA(!) pas pas Dbl 
pas pas pas  
 
Waar negen slagen zijn, zijn er misschien wel tien! 
Bitran dubbelt en daardoor worden de acht imps 
verlies er zelfs 11. Ook Svend laat west geen 3SA 
spelen en steunt mijn ♠. Marcel komt met 1 down 
weg. We winnen de wedstrijd met 25-5.  
 
STAR-OLTMANS 
 
Tegen team Oltmans halen we op spectaculaire wijze 
een dubbele mancheswing: 

 
 Z/NZ Germann   
  ♠ V   
  ♥ H10873   
  ♦ 109432   
  ♣ B10   
Burghout   Englander 
♠ H642 ♠ B108753 
♥ V ♥ B64 
♦ V6 ♦ 7 
♣ AH9842   

N

O

Z

W

 ♣ 653 
  Winkel 
  ♠ A9   
  ♥ A952   
  ♦ AHB85   
  ♣ V7   
 
 
W N O Z 
Burghout Germann Englander Winkel 
- - - 1♣* 
2♣ Dbl Pas 4♥ ! 
Pas Pas Pas  
 
* = vanaf een doubleton, maar niet met deze ♦! Als 
dit fout afloopt heb ik een probleem met partner! 
 
Englander-Burghout komen niet toe aan het bieden 
van hun ♠. Als ik ♥V links zie vallen, snijd ik de boer 
van Englander eruit en noteer tevreden +650. Dat 
moet winst zijn, want die mensen hebben tien ♠ 
samen en 4♠ is maar 1 down. Helemaal fout; Remco 
en Henk bieden niet alleen 4♠, ze maken het ook 
omdat Remco ♠V vindt! Dat is +1070 en 14 imps voor 
STAR. We winnen van Oltmans met 19-11. 
 
Op zondag gaat het helaas een stuk minder. We 
hoopten dat we nog een keer tegen de Italianen 
mochten spelen, maar daarvoor misten we de 
scherpte. Het begon tegen Zweden B, geen erg sterk 
team. Het allereerste spel was al een teken aan de 
wand. Henk raapte als west op (Noord gever, 
niemand kwestbaar): 
 
♠ AB1082  ♥ V  ♦ -  ♣ AH105432 
 
en de bieding ging: 
 
W N O Z 
- 1♥ pas 2SA  
3♥ pas 4♣ 4♥ 
5♣ 5♥ pas pas 
???    
 
De problemen begonnen na 2SA, dat een hartenfit 
aangaf. Henk besloot tot 3♥ (schoppen en een 
minor), bood over 4♥ nog een keer 5♣ en zat na 5♥ 
met een probleem.  
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Hij bood na 5♥ toch maar 6♣, hopende op een 
singleton schoppen bij partner. Maar als dat zo is, 
gaat 5♥ waarschijnlijk ook al behoorlijk down.  
 
N/-         
  ♠ 974   
  ♥ A87654   
  ♦ HVB   
  ♣ 8   
 Henk    Remco 
♠ AB1082 ♠ 63 
♥ V ♥ B 
♦ - ♦ 10986543 
♣ AH105432   

N

O

Z

W

 ♣ B96 
    
  ♠ HV5   
  ♥ H10932   
  ♦ A72   
  ♣ V7   
 
Het was geen beste beslissing. Remco ging in 6♣ 
gedoubleerd twee down (hij deed de schoppen fout, 
hij speelde op honneur-klein bij zuid), terwijl 5♥ zeker 
één down is en na  ruitenstart van oost zelfs twee 
down. Marcel-Svend doubleerden 5♣ al en speelden 
dat gelukkig nog eentje down. We verloren met 8-22.  
 
De wedstrijd erna tegen Bauke Muller-Simon de Wijs. 
Op dit spel scoorden we: 
 
W/OW         
  ♠ B1073   
  ♥ B5   
  ♦ H10975   
  ♣ H7   
Henk   Remco 
♠ A96 ♠ H4 
♥ AV10983 ♥ H7 
♦ B3 ♦ AV862 
♣ 32   

N

O

Z

W

 ♣ AVB9 
    
  ♠ V852   
  ♥ 642   
  ♦ 4   
  ♣ 108654   
 
 
Na een 1♥-opening van Henk ging Remco nog op 
zoek naar groot wild, maar het bleef uiteindelijk bij 
6♥. Hoe speel je dat na een ♠B-uitkomst van noord? 
Henk nam met de aas, trok troeven en ging op de 
ruiten af. Toen ♦H goed zat en ♣H ook, kon hij een 
overslag noteren. Bij Marcel-Svend kwamen ze niet 
verder dan 4♥. Er waren leiders in 6♥ down gegaan 
na een ♣7 uitkomst van noord voor de aas, 
schoppen naar de aas, ♦B na, en ruiten door!  
Het was het enige spel voor ons dat opleverde. We 
verliezen die wedstrijd met 14-16. 

In ronde vier speelden we tegen Bulgarije. Henk-
Remco hebben op hoog niveau een ongelukkige 
biedbeslissing op dit spel: 
 
 W/NZ         
  ♠ A10765432   
  ♥ -   
  ♦ V6   
  ♣ AB10   
Henk   Remco 
♠ HV ♠ - 
♥ V7543 ♥ AHB1098 
♦ H1072 ♦ A85 
♣ 82   

N

O

Z

W

 ♣ 9653 
   
  ♠ B98   
  ♥ 62   
  ♦ B943   
  ♣ HV74   
 
Is de westhand een 2♥ (Muiderberg) waard? Henk 
vond van wel. Noord sprong naar 4♠, Remco 5♥, 
pas, pas en noord drong nog een keer aan met 5♠. 
Wat doe je nu met de oosthand? 
Op zich was het wel logisch dat Remco nog een keer 
6♥ bood, maar omdat ik stuk sec had van schoppen 
is 5♠ al down (zelfs met een hartenstart). Een duur 
spel. Henk ging één down in 6♥ gedoubleerd.  
 
Bij Marcel-Svend ligt het tempo anders en ze 
doubleerden 5♥ al, dat gemaakt werd.  
 
Pas in de laatste wedstrijd, tegen team Orange 
(Jansma-Verhees, Brink-Van Prooijen), zakten we 
echt door het ijs, 6-24. Er zitten drie slems voor 
Jansma-Verhees in (waarvan twee scherp), ze boden 
en maakten er twee. Marcel-Svend boden alleen het 
kansrijkste slem.   
 
Conclusie: een prachtig toernooi, maar je kan beter 
een slechte zaterdag spelen en een goede zondag 
(zoals Modalfa deed, ze wonnen op zondag de B-
finale), dan andersom!  
Vooral jammer dat we niet tegen de Italianen 
mochten. Volgend jaar proberen we er weer bij te 
zijn, zeker als we 'uitgezonden' worden door de club! 



Zomerzotheden 
Jules van Ogtrop 
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Zomerdrives leveren altijd prachtig materiaal op voor 
een bridgeschrijver. De volgende incidenten heb ik 
opgetekend uit de mond van mijn zegsvrouwe, een 
gerenommeerde speelster, die echter strikt anoniem 
wil blijven, omdat ze niet voor schut wil staan. Als ik 
dus lieg dan doe ik dat in commissie. Gemakshalve 
duid ik mijn bron aan met Ada. 
Tegen twee slim uit hun ogen kijkende bejaarde 
mannetjes overkwam haar het volgende. 
 
 
N/OW    
  ♠ B87   
  ♥ A   
  ♦ VB83   
  ♣ AVB65   
    
♠ V9653 ♠ H10 
♥ HB85 ♥ V10763 
♦ 7 ♦ A106 
♣ H103   

N

O

Z

W

 ♣ 842 
  Ada   
  ♠ A42   
  ♥ 942   
  ♦ H9542   
  ♣ 97   
 
Zonder tussenbieden waren Ada en haar partner 
terecht gekomen in 5♦ te spelen door Ada. West 
kwam uit met ♠3. Bij navraag door Ada bleken oost-
west de volgende afspraken te hebben.  

1. vierde van boven 
2. kleintje belooft plaatje 
3. tegen een troefcontract nooit onder een aas 

Op ♠7 van de blinde speelde oost ♠H. Ada nam met 
♠A en sneed meteen met succes op ♣H. ♦3 van tafel 
werd door oost met ♦A genomen ♠10 na voor ♠V van 
west en een schoppen ingetroefd resulteerde in één 
down. De ♠3 bleek niet de vierde maar de vijfde van 
boven te zijn geweest. Had Ada dit geweten dan had 
ze haar contract kunnen maken door de eerste slag 
te weigeren. Nieuwsgierig vroeg Ada aan meneer 
oost waarom hij in de eerste slag niet ♠10 had 

gespeeld nu hij kon vermoeden dat west ♠V had. Het 
leggen van ♠H is namelijk geniaal, want na ♠10 is het 
spel gemaakt, omdat de schoppen blokkeren. Het 
antwoord was verrassend zonder een spoor van 
genialiteit. “Mijn partner kon best het ♠A hebben, 
want hij houdt zich meestal niet aan onze afspraken”, 
hetgeen inmiddels gebleken was.   
Het volgende incident vond plaats tegen twee vage 
mevrouwen, die voortdurend klaagden over het 
slechte licht. 
 
O/OW    
  ♠ 76542   
  ♥ 84   
  ♦ A84   
  ♣ AB9   
Ada    
♠ - ♠ 983 
♥ VB932 ♥ 75 
♦ VB62 ♦ H9753 
♣ 8732   

N

O

Z

W

 ♣ HV10 
     
  ♠ AHVB10   
  ♥ AH106   
  ♦ 10   
  ♣ 654   
 
In de kortst mogelijke tijd zaten de dames in 6♠, 
waartegen Ada uit kwam met ♥V, genomen met ♥A. 
Driemaal werd troef getrokken, waarna ♥6 (!) op tafel 
verscheen. Ada vreesde dat over haar ♥9  bij haar 
partner ♥H zou vallen, zodat later haar ♥B eruit 
getroefd zou kunnen worden. Na rijp beraad speelde 
ze klein bij. Tot ieders verassing hield ♥8 op tafel. 
Mevrouw speelde ♦A en een kleine ruiten. De kaart 
die ze uit haar hand wilde spelen, bekeek ze nog 
eens goed en stopte die weer terug in haar spel. Ze 
troefde en op ♥H die bij de ruiten had gezeten, 
verdween een klaveren op tafel. Als enige had ze zes 
schoppen gemaakt. 
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 Mateloos had Ada zich geërgerd aan een macho-
bridger die haar op alle mogelijke manieren 
probeerde te intimideren. 
 
O/NZ    
  ♠ H986   
  ♥ HV52   
  ♦ 6   
  ♣ AH65   
Ada    
♠ 74 ♠ 5 
♥ 76 ♥ AB1098 
♦ 10987432 ♦ HVB 
♣ V7   

N

O

Z

W

 ♣ B1098 
     
  ♠ AVB1032   
  ♥ 43   
  ♦ A5   
  ♣ 432   
 
Nadat Ada’s partner met 1♥ had geopend, belandden 
NZ in 6♠ te spelen door zuid. Ada kwam braaf uit met 
♥7. Haar partner nam ♥V met ♥A en speelde ♥B 
terug voor de vrouw op tafel. Zuid, een enorme 
lefgoser, speelde tweemaal troef. ♦A en ruiten 
getroefd op tafel en nog tweemaal troef. Dat leverde 
de volgende situatie op. 
 
  ♠ -   
  ♥ 52   
  ♦ -   
  ♣ AH6   
♠ - ♠ - 
♥ - ♥ 109 
♦ 1098 ♦ - 
♣ V7   

N

O

Z

W

 ♣ B109 
  ♠ 32   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ 432   
 
Op ♠3 gooide de leider ♣6 we. Ada’s partner had het 
moeilijk en ging even nadenken, waarop de lefgozer 
die al lang wist hoe het spel zat met veel misbaar 
opmerkte: ”Je mag kiezen of ik de laatste slag maak 
met ♣2 of met ♥2. Gooi je een klaveren weg dan trek 
ik ♣A en H (waaronder ♣4 en ♣3). Ik troef een harten 
en ♣2 is hoog. Gooi je een harten dan steek ik over 
naar ♣H. Ik troef ♥5 en bereik ♥2 met ♣A”. En toen 
tegen Ada: “Je moet tegen zo’n contract nooit 
uitkomen in de kleur die ik verwacht. Met klaveren uit 
ben ik down, maar dat kunnen jullie stumpers 
natuurlijk nooit verzinnen”.  

 
Ada woedend over deze belediging, kreeg in het 
volgende spel haar revanche. 
 
 
Z/OW    
  ♠ A6   
  ♥ AB964   
  ♦ V10   
  ♣ 9763   
Ada    
♠ 984 ♠ V3 
♥ H105 ♥ V87 
♦ 98752 ♦ HB64 
♣ V5   

N

O

Z

W

 ♣ HB82 
     
  ♠ HB10752   
  ♥ 32   
  ♦ A3   
  ♣ A104   
 
 
Zuid moest 4♠ spelen, waartegen Ada uit kwam met 
♦9 via ♦10, ♦B voor ♦A. Zuid stak over naar ♠A en 
trok nog tweemaal troef en daarna een kleine harten. 
Had Ada ♥5 gespeeld en had haar partner ♥9 met ♥V 
genomen dan was het contract na een herhaalde 
hartensnit zelfs met een overslag gemaakt. Ada 
speelde echter onmiddellijk ♥H en toen was zuid 
down. Natuurlijk ging ze nu omstandig uitleggen hoe 
de leider had moeten opereren. Meteen in de tweede 
slag harten spelen voor ♥H en ♥A. Schoppen snijden. 
Weer harten via ♥9 voor ♥V. De ♠A is dan de entree 
voor de vrije ♥B, waarop een verliezer weg kan. Maar 
ja van zulke stumpers had je dit tegenspel niet 
kunnen verwachten. Eigen schuld als je de 
tegenstanders onderschat.  
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Een verslag over het Persoonlijk Toernooi van Star 
op 6 april 2004. 
 

 
Henk Willemsens; nog altijd jong en goodlooking  
 
Al vele jaren doe ik trouw mee aan het individueel bij 
Star en eigenlijk is het elk jaar een 'kwelling'. Meestal 
moet ik alle zeilen bijzetten om niet bij de laatste tien 
te eindigen. Vorig jaar nog overkwam me dit. Ik zat 
met A10-vijfde van schoppen en verder niets in mijn 
vingers en het bieden gaat 2SA rechts van mij, 6SA 
links van mij. Tja, waar kom je mee uit? 
Ik besloot om toch maar niet met schoppen te 
komen. Hierna had de leider snel twaalf slagen. 
Partner bleek H-vierde van schoppen te hebben, dus 
na een schoppenstart had 6SA vier down gekund!  
Nog 'mooier' is een verhaal van twee jaar geleden. 
Laatste spel van de avond. Ik speelde met een 
redelijke partner tegen twee oude dametjes. Mijn 
partner volgde met 1♠ na een opening van 1♣ links 
van mij. Mevrouw rechts zei doublet. Ik zat met een 
verdwaalde vrouw en een singleton schoppen, dus 
zei maar snel pas. Mevrouw links begon te piekeren 
(o jee, ik zag het lijk al in de kast liggen) en  met een 
zucht besloot ze te passen, waarop mevrouw rechts 
een nog grotere zucht slaakte. “Hoe kun je nu 
passen, doublet is toch negatief???” Enfin, mijn 
partners grijns veranderde al snel in een grimas bij 
het aanschouwen van de dummy. De dametjes 
speelden mijn partner meer down dan zij met 3SA 
konden verdienen. Dat had niemand verzonnen, dus 
een absolute zaalnul.  
 
En zo had ik elk jaar wel een 'jankverhaal', maar 
deze keer was alles anders. Dat was vooral te 
danken aan de goede timing van mijn partners. 
 

 
Burghout: “een goede partner heb je zo!” 
 
 
 Ik zat oost en kon maar twee keer zelf spelen. De 
eerste top kwam op dit spel (spel 6):  
6. O/OW    
  ♠ 753   
  ♥ AV2   
  ♦ HV1086   
  ♣ V2   
Henk    
♠ A84 ♠ HV62 
♥ H109874 ♥ 3 
♦ A ♦ 52 
♣ H97   

N

O

Z

W

 ♣ B106543 
      
  ♠ B109   
  ♥ B65   
  ♦ B9743   
  ♣ A8   
 
 

W N O Z 
- - pas pas 

1♥ 2♦ pas ??? 
 
Wat zeg je nu met de zuidhand? Bij mij aan tafel 
werd 5♦ (!) geboden. Dat vond ik te gortig en 
doubleerde, hopende op één down. Partner kwam uit 
met harten, waarna de leider kansloos vier (!) down 
ging, 800 was zelfs nog meer dan 620 die we in 4♠ 
konden verdienen.  
Even later dit smakelijke hapje (spel 10):  
10. O/allen    
  ♠ 85   
  ♥ A7654   
  ♦ A93   
  ♣ V62   
   Henk 
♠ VB762 ♠ H943 
♥ HB1083 ♥ - 
♦ 10 ♦ HB87542 
♣ 98   

N

O

Z

W

 ♣ 53 
      
  ♠ A10   
  ♥ V92   
  ♦ V6   
  ♣ AHB1074   
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W N O Z 
- - pas 1♣ 

1♠ 2♥ 4♠ 5♥ 
dbl pas pas pas 

 
 
Ook hier hoefde ik weinig voor te doen. Ik paste maar 
weer op het doublet van mijn partner, hopende dat 
5♥ één down zou gaan. Schoppen uit, waarna de 
leider vier (!) down ging. Dat was 1100. Gelukkig dat 
ik niet met 3♦ geopend had. 
 
De volgende ronde gebeurde dit op spel 15: 
15. Z/NZ    
  ♠ AHV853   
  ♥ V102   
  ♦ 76   
  ♣ A4   
Henk    
♠ B1072 ♠ 94 
♥ 654 ♥ AH7 
♦ HV94 ♦ AB108 
♣ 63   

N

O

Z

W

 ♣ HV107 
      
  ♠ 6   
  ♥ B983   
  ♦ 532   
  ♣ B9852   
 
 

W N O Z 
- - - pas 

pas 1♠ dbl pas 
1SA 2♠ dbl pas 
pas pas   

 
Ik hoopte maar dat 2♠ één down zou gaan en 
inderdaad gebeurde dat. Dat was +200, goed voor 
een top. 
 
 Het enige probleem dat ik die avond kreeg was dit:  
14. O/-    
  ♠ H973   
  ♥ V10   
  ♦ A983   
  ♣ V102   
    
♠ AV5 ♠ 10842 
♥ H8532 ♥ B964 
♦ VB1075 ♦ 6 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ B954 
   Henk   
  ♠ B6   
  ♥ A7   
  ♦ H42   
  ♣ AH8763   

 
 

W N O Z 
- - pas 1SA! 

2♥ 3♥ 4♥ …5♣ 
pas pas pas  

 
Ik wist het na 4♥ echt niet. Het liefst had ik 4SA 
geboden om te spelen, maar zou partner dat ook zo 
interpreteren? Ik koos toch maar voor het meer 
natuurlijke 5♣, waaraan niemand meer iets toe te 
voegen had. West kwam uit met ♦V. Toen de dummy 
open ging, zag ik dat het mis was (4SA is koud). Ik 
nam met ♦H in de hand en speelde een kleine 
klaveren na, west bekende niet! Hoewel west net zo 
goed de vierkaart klaveren had kunnen hebben, deed 
ik dit alvast goed. Ik nam met de vrouw en speelde 
♣10 na, gedekt door oost voor mijn heer. Hoe nu 
naar de dummy om op ♣9 te snijden? Toch maar een 
kleine schoppen, oost klein, ogen dicht en de 
heer…hield! Daarna snit op ♣9, laatste troef 
getrokken en ruiten op. West deed zijn best door ♦B 
in te leggen…gedoken op tafel! Omdat oost de 
tweede ruitenronde niet meer bekende, had ik een 
gemarkeerde snit over ♦10 voor precies contract. Tot 
mijn verbazing leverde dit nog ruim boven het 
midden op. Dat kwam vooral omdat er veel paren 4♥ 
gedoubleerd mochten spelen en dat ging hooguit één 
down. Overigens, west had 5♣ twee down kunnen 
spelen door ♠A te nemen en ♦B na te spelen. 
 
Wat is de sleutel tot het spelen van een goed 
individueel? 
Zorg dat je slechte kaarten krijgt en zelf niet teveel 
hoeft te doen (zeg negen van de tien keer braaf pas). 
Laat de moeilijke beslissingen over aan je partners, 
die hebben altijd veel meer geluk.  



Het bridgemuseum: de bibliotheek 
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Star Magazine nummer 53   pagina 11 

 

 
 
 
‘Gezien in het Bridgemuseum’ is een rubriek in het 
bondsblad ‘Bridge’, waarin ik maandelijks een 
voorwerp uit de collectie van het bridgemuseum 
belicht. Inmiddels is de collectie ondergebracht in 
een gebouw ter grootte van een aardige 
eengezinswoning dat naast mijn huis in Leerdam 
staat. Het rijtje bridgeboeken dat ik in 1972 op een 
plank in de studentenflat in Utrecht had staan, is 
inmiddels uitgegroeid tot 200 meter boekenplank 
waarop 6000 boeken in 25 talen en 15000 
tijdschriften uitgestald zijn. De bibliotheek heeft 
gezelschap gekregen van 10.000 aan het bridgespel 
gerelateerde voorwerpen. Een uit de hand gelopen 
hobby? Compensatie van een slechte bridger? Ach 
het is meer een samenloop van omstandigheden en 
kijkend naar de situatie nu, iemand moet het toch op 
zich nemen om zaken van historisch belang voor het 
nageslacht te bewaren. De bridgebond heeft het in 
ieder geval nooit tot haar taak beschouwd.  
Als veelbelovend dammer had ik in de jaren zestig 
alle toen beschikbare damboekjes al wel gelezen, om 
meer dan 10 boeken over het spel te bestuderen was 
het nodig om Russisch te kunnen lezen. Koeperman 
publiceerde veel en de partijen die Ton Sijbrands in 
de Sovjet Unie speelde waren anders alleen maar 
onbecommentarieerd na te spelen. Het bridgespel, 
dat me, na een verpletterende nederlaag tegen 
Sijbrands in de greep kreeg, bood veel meer 
leesbare literatuur. En al snel vielen de damboeken 
op de planken in het niet. 
Bij de Slegte waren we klant aan huis en Engeland, 
de bakermat van het Whist werd een geliefd 
vakantieland. In 1973, op de fiets door Engeland 
kwamen we in het plaatsje Hay-on-Wye, op de grens 
van Wales. 40 van de 100 huizen in dit door Richard 
Booth geadopteerde dorpje puilden uit van de 
tweede hands boeken. In een oude cinema waren 
meer dan een miljoen titels en stonden redelijk 
gesorteerd in de stellingen. 
Twee dagen lang zoeken, leverde een vijftigtal 
boeken op. De fietstassen voor- en achterop puilden 
uit. 10 ingebonden jaargangen van Whist uit 1890-
1900 die per stuk 2 kilo wogen en slechts een pond 
kostten lieten we om praktische redenen waar ze 
waren. 

Twee jaar later fietsen Sary en ik weer door Wales. 
We brengen een bezoek aan Llandudno, waar Leslie 
Parris een antiquariaat heeft gespecialiseerd in 
Whist- en bridgeboeken. Hij heeft  een catalogus 
uitgegeven van alle in Groot Brittanië verschenen 
bridgeboeken in de periode 1925-1975, een bijbel 
voor bridgeboek verzamelaars. Tot mijn verbazing zie 
ik de Whistjaargangen, waarvan ik hoopte ze later in 
Hay-on-Wye nog te vinden, in zijn privé collectie 
staan. Voor 10 pond per stuk wil hij er afscheid van 
nemen, dat is met het leraarsalaris wel heel veel 
geld.  
 
 

 
 
 
 
 
Bij Star staan we in de jaren daarna wekelijks met 
een bibliotheek. Er worden wat boeken uitgeleend, 
maar het biedt ook de mogelijkheid nieuwe boeken in 
Amerika aan te schaffen en deze tegen 
gereduceerde prijs aan de leden aan te bieden. Door 
deze ‘handel’ ontstaan contacten met onder meer 
Baron, nu ook eigenaar van Barclay, de grootste 
uitgever op bridgegebied en met de hoogbejaarde
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 George Coffin, die steevast ieder boek met opdracht 
signeerde en geen centimeter in boek en brieven 
onbenut liet. Bill Sachen verzorgde Bridge Buffs 
Bulletin in de jaren ‘80 en ’90. Ruim 100 abonnees 
wereldwijd vormen zo een hechte hobbyistenclub en 
wisselen hun ervaringen en kennis uit. Een bezoek 
aan Bill in Waukegan eind jaren ‘80 werd een 
vakantieweek. Hij was getrouwd met Mimi 
Grossmann, die ooit met Rixi Markus voor Oostenrijk 
uitkwam. Hun bridgehome was een museum. Twee 
verdiepingen met tienduizenden boeken, alleen al 
van Culbertsons Blue book bezat hij 200 exemplaren. 
Enkele honderden boeken kwamen maanden later in 
postzakken in Utrecht aan. Tot mijn verbazing zag ik 
er in het trappengat ook de whistjaargangen weer. 
$1000 voor de 10 boeken was me toen toch te veel. 
Toen ik in 1998 Bill nog eens 
bezocht omdat hij naar een 
verzorgingshuis vertrok, had 
ik deze boeken al op 
voorhand betaald, maar de 
geldnood en zijn geheugen 
speelden hem parten. Weer 
greep ik mis. Bill schreef  
‘Bridge, a guide to the 
literature.’(1984) en beschrijft 
daarin ruim 600 boeken 
welke in de USA 
gepubliceerd zijn.  
De laatste zending die ik via 
Bill verkreeg bestond uit ruim 
100 boeken met opdracht 
van de schrijver. Samen met 
Jac Fuchs, die in Nederland 
de grootste verzameling 
whist- en bridgeboeken van 
voor 1930 heeft en die van al 
zijn reizen ‘museumstukken’ 
meebrengt, 
hebben we likkebaardend de 
buit verdeeld. De eerste 
Bridge-encyclopedie van 
Culbertson met een opdracht 
aan Al Sobel, maar ook 
boeken van Lenz’, Kaplan en 
Goren staan nu gesigneerd 
in het museum.  
 Hedendaagse auteurs 
kunnen mij tijdens 
internationale toernooien 
tegen het lijf lopen met een 
stapel door hen geschreven, 
maar nog niet getekende 
boeken. In maart van dit jaar 
waren het Brian Senior, Marc 
Horton en de Hackett 
broertjes die dit genoegen 
mochten smaken.  
 

Inmiddels is ruim een kwart van de collectie van een 
handtekening voorzien. 
 
Jaren geleden vond ik ‘Bridge a la une’van José Le 
Dentu in een engels antiquariaat. ‘A Terence Reese, 
avec toute mes admirations…’. Frans blijft voor 
Engelsen een moeilijke taal, voor 1 pond werd ik de 
nieuwe eigenaar. Het hart van een verzamelaar gaat 
er wel sneller van kloppen.  
Tegenwoordig kunnen we via internet de verzameling 
uitbreiden. Zo is de, in het januarinummer besproken 
agenda uit 1953 van Ely Culbertson, als de meest 
spectaculaire vondst van 2003 te bestempelen. 
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Het eerste deel over dit onderwerp betreft het ongestoorde bieden en geldt 
als basis, geschikt voor iedere bridger. Dit tweede deel met tussenbieden is 
aanzienlijk complexer en geldt als leidraad voor de meer geavanceerde 
bieder. Het is dan ook meer geschikt voor bridgers in de hogere divisies en 
natuurlijk voor de hobbyisten onder ons. Voor de anderen geldt dat het niet 
strikt noodzakelijk is dit tweede deel erbij te betrekken. 
 
Ter herinnering de (voorkeurs-)biedingen met een 4+kaart fit na een hoge 
kleuropening:  
 
Zonder tussenbiedingen 
1♥ - 2♠ = een splinter, 7-9 of 14+ 
  2SA = non splinter, 8-11 of 16+ 
  3♣ / 3♦ = fitjump, sterker dan 3♥ 
  3♥ = 0-7 (non) splinter 
  3SA  = non splinter, 12-15 
  3♠ / 4♣ / 4♦  = splinter, 10-13 
  4♥ = 5+kaart ♥, 0-7 

 
De biedingen van 3♥ tot en met 4♥ behoren tot een soort standaardpakket van vele bridgeparen. De 
overige biedingen zijn mijn voorkeursbiedingen die als basis voor dit artikel gelden.  
Voor het 3♣ en 3♦ bod gelden natuurlijk ook andere alternatieven. Hieraan kun je de betekenis van een 
manche-inviterende goede 6-kaart toekennen of de inmiddels wat ouderwetse mancheforcing met een 
goede 6+kaart. Mijn voorkeur is een fitjump. Een minimale fitjump bevat in mijn optiek 8 punten, waarbij 
een singleton voor 3 punten geldt. Bijvoorbeeld: xxx, xxxx, x, HV10xx. Met een zwakkere hand en 
eenzelfde distributie moet 3♥ worden geboden. Een fitjump kan ook aanzienlijk sterker zijn met als 
voorwaarde een goede 5+-kaart met minimaal een 4-kaart fit. Een 2♠ bod tendeert, buiten de singleton, 
dan naar een meer evenwichtige verdeling. Ik heb met sommige partners ook nog de afspraak om de 
fitjump met een goede schoppenkleur in 2♠ te stoppen met als rebid 3SA! Dat rebid heb je nog over. 
Vanzelfsprekend is de sterkte daarvan minimaal mancheforcing. 
 
Na een 1♠ opening zijn de antwoorden analoog met dien verstande dat de 2♠ - en 2SA antwoorden 
opschuiven naar respectievelijk 2SA en 3♣. 3♦ en 3♥ zijn dan weer fitjumps.  
Indien je 1♠ - 4♥ als natuurlijk wilt spelen, kun je de 4♥ splinter stoppen in 2SA met als rebid 3SA.  
Naar analogie van de 1♥ opening kun je dit laatste bod ook reserveren voor een ♣ fitjump.  
 
Met tussenbiedingen 
Bridgen zonder gestoord te worden door de tegenpartij is tegenwoordig een utopie. Men biedt de keien uit 
de straat is een gevleugelde uitdrukking geworden. Een afspraak zonder het tussenbieden daarbij te 
betrekken, is dan ook veelal tot een weinig effectieve afspraak verworden. Hoe moeten de Brouwer (non) 
splinter worden toegepast met tussenbieden? We zullen hierbij onderscheid maken in tussenbiedingen 
onmiddellijk na de OH (Openende Hand) en tussenbiedingen na het antwoord van de AH (Antwoordende 
Hand).  
 
a. Tussenbod na de AH 
 
1♥ - (pas) - 2♠= 4+♥, een singl  - (3♣) 
3♥= min (11-12/13)    Pas/4♥= to play   
    Kleur= singl, SI   
              
Pas= Relay, 13+    Dbl= straf, ≥ ♣xxx   
         Forcing    3♦= singl ♦, MI   
    3♥= singl ♣ of ♠, MI   
    3♠/4♣/4♦= singl, 14+   
       
Dbl= straf, 4+kaart ♣, 11+  Pas= dat gaat down!   
        5-kaart ♥    3♥= singl ♣, 7-9   
       
Kleur= sterk 2 kleurenspel, MF     
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4♣= singleton ♣, sterk     
4♥= 6+♥, ≤ 14 punten     
 
Toelichting: 

Het rebid van de OH met als uitgangspunt is dat de bieding forcing is tot en met 3♥: 
• 3♥= “fast arrival”, een minimum met meestal precies een 5-kaart ♥ of een baggerhand met een 6-kaart ♥. De 

kaart is zo minimaal dat je denkt dat je met welke MI-singleton dan ook geen manche zal maken 
• Pas is forcing! De OH zal met meer dan een minimum gewoonlijk passen om de partner de 

gelegenheid te geven zijn spel te omschrijven 
• Doublet= straf.  Achter het bod van de tegenpartij is doublet voor straf tegenover eventueel een singleton van 

partner. Dat doe je alleen met een 5-kaart ♥, want met een 6-kaart ♥ speel je liever zelf iets in harten 
• Alleen wanneer de OH een speciale reden heeft, zal hij zijn eigen spel aangeven. Dat is met een 

sterk 2-kleurenspel zijn tweede kleur– een 5-5 of een 6-4 hand – of met een economisch  bod in 
de kleur van de tegenpartij, waarmee hij een 5431 verdeling aangeeft met minstens 
mancheforcing sterkte en een singleton in de kleur van de tegenpartij. 

 De AH biedt na 3♥ van de OH:  
• pas met een MI-splinter, 4♥ als eindbod of zijn splinterkleur, als hij nog slemkansen ziet 

De AH omschrijft zijn hand na het rebid “pas” – overwaarde met punten, singleton of een extra troef - van de OH:  
• antwoorden tot en met 3♥ geven een MI-splinter aan en er boven een splinter van 14+: 
• doublet= strafvoorstel, een singleton niet in klaver, precies een 4-kaart fit en minimaal xxx in de kleur van de 

tegenpartij. Partner mag dit inlaten met Hx of meer in klaver. Wij hebben dan het merendeel van de punten, 
de tegenpartij heeft hoogstens 8 troeven samen en volgens de Law is 3♣ een niveau te hoog 

• 3♦= singl ♦ en 3♥= singl ♣ of ♠ met weinig in klaver. De reden dat je met een andere singleton dan ♣ toch 
geen doublet zegt, is een 5-kaart troef of met 2 klavers (6421 verdeling, waarvan 4 troeven). 

 
De OH zit achter het 3♣ bod en doublet is straf tegenover een singleton van partner. Met een minimum van 11/12 
punten – en partner 7/8 – heb je niet het merendeel van de punten. Dan doubleer je alleen als de troeven behoorlijk 
tegen zitten bijvoorbeeld met VB9x of meer. Partner loopt er alleen uit met een 5-kaart fit.  
Met deze afspraken is er een goede basis gelegd voor het afstraffen van tegenstanders die licht volgen om 
bijvoorbeeld een uitkomst aan te geven. De tegenpartij ontsnapt alleen als we zelf eieren voor ons geld kiezen met 
een minimum (11-12) in de OH zonder een goede 4-kaart tegen. De kans dat we dan minder punten hebben dan 
tegenstanders is levensgroot aanwezig. Met een 5-4 fit en een singleton bij partner blijft 3♥ dan toch nog een veilig 
contract dat bovendien vrijwel nooit gedoubleerd zal worden. 
 
1♥ - (pas) - 2SA= 4+♥, geen singl  - (3♣) 
3♥= 11-12/13    Pas/4♥= to play   
       Weinig in ♣    Cue= SI   
       
Pas= Relay, 13+    Dbl= ≥ ♣xxx   
         Weinig in ♣    3♥= 8-9, niet forcing   
    3SA= 10-11   
    Kleur= cue, 16+    
       
Dbl= straf, 11+    Pas= dat gaat down!   
        ≥ ♣Hxx    3♦= 10-11, 5♥   
    3♥= 8-9, 5♥    
    Hoger= cue, 16+   
4♣= singleton, MF       
3♦/3♠= sterk 2 kleurenspel, MF     
4♥= 6+♥, ≤ 14 punten    
 
Toelichting: 

• Een doublet voor straf in de OH kan al met ♣Hxx, omdat partner nu minimaal 2 kleine klavertjes heeft. Met 
een minimum van 11-12 in OH en dus misschien niet de meerderheid van de punten is het verstandig iets 
hogere eisen aan de klaverkleur te stellen.  

• Pas= Forcing en minder in klaver dan Hxx en 13+. OH geeft daarmee altijd enige overwaarde aan. De AH zal 
doubleren met minimaal drie klavers. Partner mag dat inlaten met ♣Hx. Hij zal er uit lopen met een singleton 
en natuurlijk ook met een zeer sterke hand met slemkansen, vooral kwetsbaar. Partner zal ook wel eens 3♥ 
bieden met veel punten in harten en dus weinig verdedigende waarden.  
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b. Tussenbod na de OH 
Deze situatie is wezenlijk anders, omdat de AH nu alleen 2SA ter beschikking heeft voor het aangeven van een 4+fit 
al of niet met een singleton. 3SA blijft gereserveerd voor de 4+fit, non splinter 12-15 punten. Een doublet na een 
volgbod geeft dus normaliter de andere hoge kleur aan of het is ter vervanging van een SA bod – dus met een stop in 
de geboden kleur – van 11 punten of meer. Mijn voorkeur is de sprong-kleurbiedingen in de AH te reserveren voor 
fitbids die in het tegenwoordige zeer competitieve bieden steeds belangrijker worden. Vooral met de meer 
distributionele computerhanden kun je dan beter bepalen zelf te spelen of uit te nemen. Alleen een jump in de kleur 
van de tegenpartij door de AH is dan nog een MF-splinter. 
 
1♥ - (2♦) - 2SA= 4+♥, singl, 7+ - (pas) 
    Geen singl, 8-11/ 16+   
       
3♥= 11-12/13    Pas/4♥= to play   
    3SA= non splinter, SI   
       
3♣= Rel, 13+    3♦= een singl, 7-9   
             3♥= 8-9 geen singl, NF   
    4♥= 10-11, geen singl   
    3SA= 16+, geen singl   
    3♠/4♣= splinter, MF   
    4♦= splinter, 14+   
       
3♦= singl ♦, MF   3♥= MI, wel/geen singl   
    4♥= 8-9, non splinter   
    3SA= 16+, non splinter   
    3♠/4♣/4♦= spl, MF   
3♠/4♣= 2 kleurenspel, MF     
4♥= 6+♥, ≤ 14 punten     
 
Toelichting: 

• Op de 3♣ relay zijn kleurbiedingen beneden 3♥ splinters, MI. In dit geval is daar alleen het bod 
van 3♦ voor beschikbaar. Dat kan dus een singleton klaver, ruiten of schoppen zijn. 3♥ kan nog 
het eindcontract worden. 

• Rebids van de AH in een kleur boven 3♥ zijn MF-splinters vanaf 10 punten. MF splinters van 10-
13 kunnen niet meer worden aangegeven (behalve in ruiten door een jumpcue) omdat de 
sprongbiedingen in de AH na een tussenbod fitbids zijn met een echte kleur.  

• Een onmiddellijk 4♦ bod na het 2♦ tussenbod is natuurlijk een splinter en wel 10-13. 
• De sterke non-splinters van 16+ worden door het rebid van 3SA aangegeven. De OH is nu 

verplicht te gaan cuen! 
 
Dezelfde biedserie na een 1♠ opening en een 3♣ rebid levert het volgende schema op: 3♦= singl ♦, MI; 
3♥= singl ♣ of ♥, MI; 3♠= 8-9, geen singl etc.  
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c. Tussenbiedingen na de OH en na de AH 
 
1♥ - (2♣) - 2SA= 4+♥, 7+ pt - (3♣) 
3♥= 11-12/13    Pas/4♥= to play         
    3SA= no spl, SI   
    Kleur= splinter, SI   
              
Pas= Relay, 13+    Dbl= straf voor b   
    a. singl ♣ of 6+♥    3♦= singl ♦   
    b. een strafpas    3♥= geen singl, 5♥, 8-9   
    4♥= geen singl, 5♥, 10-11  
    3SA= geen singl, 16+   
    3♠/4♦= singl, MF   
    4♣= singl ♣, 14+   
       
Dbl= ≥ 2 klaver, 13+  Pas= ≥ ♣Hxx    
        5-kaart ♥    3♦= singl ♦, weinig in ♣   
    3♥= singl ♣ of ♠, 7-9   
Kleur= sterk 2 kleurenspel, MF     
4♣= singleton ♣, sterk     
4♥= 6+♥, ≤ 14 punten     
 
Toelichting: 

• Doublet: niet voor straf, want OH zit nu voor het 3♣ bod. Minimaal twee klavertjes, maar  minder 
dan een strafpas (bijvoorbeeld ♣VB10x). Partner kan het doublet inlaten met ≥ ♣Hxx.  

• Na een pas van de OH, zal AH doubleren voor straf met minimaal 1 klavertje. OH kan dat inlaten 
indien hij een strafpas heeft gehad. 

• Als het tussenbod ruiten is, is er minder ruimte. Dan is 4♥ een MI met of zonder singleton. 
 
Voorbeelden:  
De bieding gaat 1♠ - (pas) –  
Wat bied je met: 

a. Hxxx, AVBxx, Axx, x 
b. Hxxx, Axxx, xxxx, x 
c. Vxxx, x, HBxxx, xxx 
d. Axxx, x, HVBxx, xxx 

Antwoorden: 
a. 3♥. Dit is een mooie verdeling voor een fitjump in harten. Zelfs als partner met 3♠ een minimale 

kaart aangeeft, bied je 4♣. Met AVxxx, Hx, xx, Vxx bij partner is het een mooi slem. 
b. 2SA. De kaart is te mooi voor 3♠. Na 3♣ bij partner bied je 3♠= singl ♣.  
c. 3♦. Voldoende voor een 3♦ fitjump. Partner zal met een minimum 3♠ bieden, waarop je past. Heeft 

partner meer dan een minimum dan biedt hij 3♥ - een manchepoging,  zegt niets over harten - en 
geef je een minimum aan met 3♠.  

d. 3♦. De ziel van je kaart. Een 2SA bod gevolgd door een rebid van 3SA op partners relay van 3♣ 
(een ♥-splinter 10-13 punten) is een meer evenwichtige hand als: Axxx, x, Axxx, HVxx. 

 
De bieding gaat 1♠ - (pas) - 3♣ - (3♦) 
Wat bied je met: 

e. AVxxx, xxx, Hxx, Ax 
f. AVBxxx, AVx, xx, xx 
g. HB10xx, xxx, xx, AVB 
h. HB10xx, Vxxx, x, AVx 
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Antwoorden: 
e. Doublet voor straf. Je hebt 13 punten, je partner minimaal 8 en geen singleton. De meerderheid 

van de punten, terwijl de tegenpartij op 3-hoogte biedt met minder dan 9 troeven. Als partner een 
5-kaart fit heeft, kan hij altijd nog besluiten om 3♠ of 4♠ te bieden. Hij weet in ieder geval dat je 
minimaal een 3-kaart ruiten met een slag in ruiten hebt.  

f. 4♠= enige overwaarde in punten en een extra schoppen. Dit contract moet een kans hebben. Met 
iets meer punten kan je passen en vervolgens 4♠ bieden.  

g. 3♠. Een minimum met weinig in ruiten. 
h. Pas. Op doublet van partner – een 3+kaart ruiten – bied je 3♠. Dat geeft enige overwaarde aan – 

in dit geval een singleton - met weinig in ruiten. Partner zal met Axxx, xxxx, Vxx, Hx passen en 
met ♦A in plaats van ♦V zal hij 4♠ bieden.   

 
De bieding is: 1♠ - (2♦) – 2SA – (3♦) 
Wat bied je met: 

i. HV10xx, AVxx, xx, xx 
j. AB10xxx, AVxx, xx, x 
k. Axxxx, AVxx, xx, Ax 
l. AHxxxx, AVBx, x, AHx 

 
Antwoorden: 

i. 3♠, een minimale hand. 
j. 4♠. Overwaarde wegens een extra schoppen en een singleton. Dit moet een redelijke kans 

hebben met een minimum van 7 tot 9 punten bij partner.  
k. Doublet. Voor het 2♦ bod dus geen straf, maar het geeft wel minimaal 2 ruitens aan, precies een 

5-kaart ♠ en enige overwaarde.  Partner kan het doublet voor straf inlaten met bijvoorbeeld Hxxx, 
Bx, Axx, xxxx. 3♦ zal waarschijnlijk 1 tot 3 down gaan.  

l. 3♥. Een tweekleurenspel met minimaal 10 kaarten in de twee kleuren. Partner weet dat ♥H 
bijvoorbeeld erg belangrijk is. Partner moet nu gaan cuen.  
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Vervolg van het verslag van de ongelijke strijd 
van een Nederlandse janker tegen de listen en 

lagen van Vrouwe Fortuna. 
 
2 Kansberekening voor jankers 
3-3 zitsel, hoezo 36% kans? 
 
 
De vorige keer klaagde ik over een voor mij 
ongunstig 3-3 zitsel. Ik beloofde daar op terug te 
komen. 
Maar eerst dit: uit reacties is mij gebleken dat veel 
lezers denken dat ik fictie schrijf. Niets is minder 
waar: al het beschreven leed is authentiek. Het 
laatste spel van het vorige artikel en de vijf hierna 
volgende spellen – in dit en het volgende artikel – 
stammen zelfs van één clubavond.  
Goed, kansberekening dan. Volgens wiskundigen 
heeft een 3-3 zitsel 36% kans. Een echte Janker 
weet wel beter, dat percentage bedraagt 50%. Ik leg 
dat even uit. 
Een 3-3 zitsel doet zich voor als dat zitsel ongunstig 
is voor de Janker.  
Een 3-3 zitsel doet zich niet voor als dat zitsel gunstig 
is voor de Janker. 
En de kans op zowel ‘gunstig’ als ‘ongunstig’ is 
natuurlijk 50%. Duidelijk? 
Voor alle kansberekeningsfreaks over me heen 
vallen, moeten ze eerst maar even naar deze 
spellen, natuurlijk van mijn dorpsclub, kijken. 
 
W/-    
  ♠ 6432   
  ♥ HB863   
  ♦ 54   
  ♣ A7   
   de Janker 
♠ AHB7 ♠ V109 
♥ V42 ♥ 1075 
♦ B ♦ A1072 
♣ B10865   

N

O

Z

W

 ♣ H94 
     
  ♠ 85   
  ♥ A9   
  ♦ HV9863   
  ♣ V32   
 
 
W N O Z 
1♣ pas 1SA 3♦ 
pas pas doublet Allen pas 
 
Zuids 3♦-bod ziet er vreemd uit, maar Vrouwe 
Fortuna weet wat ze doet: zou zuid 2♦ bieden, dan 
gaat het vermoedelijk pas-pas-doublet-pas-?? West 
zal er dan wel uitgaan naar 2♠ en dat via een dummy 
reversal maken (ruitenstart, klaveren naar ♣H).  
Mijn maat start ♠H, kan mijn ‘oneven’ ♠9 niet lezen 
en tast mis door meteen klaveren te switchen in 

plaats van ♠A mee te nemen. De leider speelt ‘alles 
of niets’ door te proberen zijn contract te maken (één 
down is niet per se een slechte score): hij neemt met 
♣A, gaat naar ♥A, snijdt op ♥V en gooit op ♥H zijn 
schoppenverliezer weg. De sukkels in OW bekennen 
natuurlijk, de kleur zit 3-3. Dan klaveren na en later 
♦H uit de hand. Zuid verliest alleen ♠H, ♣H en twee 
ruitens: wij -470. 
Uiteraard maakt het tegenspel niet uit: de andere drie 
OW-paren zitten in 3♣ en maken dat alle drie! Ik wil 
liever niet weten hoe, maar NZ moeten daar echt hun 
best voor gedaan hebben. Hoe dan ook: +100 was 
dus voor ons ook een nul geweest. 
En uiteraard wordt zuid niet afgestraft voor zijn ‘alles 
of niets’ afspel: zonder de harten 3-3 (!) en ♥V goed 
was hij twee down geweest terwijl hij met veilig één 
down al een top had gehad. 
Dochter Kjersti zou ongetwijfeld in mijn plaats 
gewoon (?) 1♦ geboden hebben en niet 1SA. Zuid 
speelt dan nooit 3♦. Maar ja, als ik met zo’n hand 
niet 1SA mag bieden, moet ik van mijn geloof vallen. 
Het inwrijven is prima verzorgd: zuid verwijt noord dat 
hij niet 1♥ gevolgd heeft, want nu heeft hij (zuid) voor 
niks zijn nek uitgestoken met 3♦ in plaats van 2♦. 
Fijn is dat: ruziënde tegenstanders die niettemin de 
top schrijven.  
 
De oude Ole Olsen mag, zoals gezegd, een redelijke 
speler zijn – waardoor zijn jankpotentieel aanzienlijk 
geringer is dan dat van zijn dochter –, bieden is niet 
zijn fort. En dus profiteert Vrouwe Fortuna gretig.  
Kijk alleen naar de westhand en het biedverloop en 
kies uw start. 
 
N/Allen Ole Olsen   
  ♠ A   
  ♥ B64   
  ♦ AV532   
  ♣ 9764   
de Janker    
♠ 64 ♠ H109 
♥ H10852 ♥ V973 
♦ 864 ♦ B107 
♣ AB3   

N

O

Z

W

 ♣ HV10 
     
  ♠ VB87532   
  ♥ A   
  ♦ H9   
  ♣ 852   
 
 
W N O Z 
- 1♦ pas 1♠ 
pas 1SA pas 3♠ 
pas 4♠ Allen pas  
 
Vindt u de klaverenuitkomst? U hebt dan wel succes 
(één down) maar er is helaas voor u geen mooie 
carrière in het jankwezen weggelegd. 
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Kijk nu naar het hele spel. Ik kom gewoon met harten 
uit en het afspel is simpel: ♥A, ♠A, drie keer ruiten, 
zuid klaveren weg. Met die kleur 3-3 (uiteraard) en de 
troefkleur 3-2 is de -620 een feit.  
Deze manche heeft niemand geboden, het ‘veld’ zit 
in 3♠ (niet geopend in noord, neem ik aan) en maakt 
dat precies?! Zoiets vindt Vrouwe Fortuna leuk. Alle 
drie de wests met klaveren uitgekomen?  
Het is tijd voor de epiloog, er moet immers nog zout 
in de wond. 
Hoewel Ole’s overbieding van 4♠ zuids onderbieding 
van 3♠ compenseerde en het contract, hoewel er 
vier verliezers zijn, vrij normaal lijkt, ben ik zo dom 
(Vrouwe Fortuna wácht op zulke kansen voor open 
doel) mijn verbazing uit te spreken over dat 4♠-bod. 
Ole: ‘Wat anders met dit minimum?’ 
‘Wat anders? Nou pas bijvoorbeeld...’ 
‘Ik kan toch niet op een sprongbod van mijn partner 
passen!’ 
Iedereen aan tafel knikt en schudt het hoofd over 
zoveel domheid van mijn kant (dat mijn partner dat 
ook doet, is verontrustend). 
In elk geval hadden we, als ze de manche niet 
hadden geboden, met –170 dus ook een nul gehad. 
Stomme start van mij? Ja, Vrouwe Fortuna 
schuddebuikt. 
 
Van een 4-3 zitsel menen de mathematici dat het 
kansrijker is dan een 3-3 zitsel. Onzin natuurlijk: mijn 
eerdere glasheldere redenering bewijst dat ook dit 
zitsel 50% kans heeft. Vrouwe Fortuna geeft mij 
gelijk, want dit gebeurde even tevoren aan diezelfde 
tafel: 
 
N/NZ    
  ♠ 953   
  ♥ -   
  ♦ AHB984   
  ♣ A862   
Ole Olsen    
♠ H82 ♠ AVB1076 
♥ B10743 ♥ 65 
♦ 5 ♦ V1062 
♣ V1053   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
  de Janker   
  ♠ 4   
  ♥ AHV982   
  ♦ 73   
  ♣ HB94   
 
W N O Z 
- 1♦ 1♠ 2♥1 
2♠ 3♦ 3♠ 4♥ 
doublet Allen pas   
1 forcing 
 
4♥ is dicht met de troeven 4-3 (in viertallen, of zoals 
hier gedoubleerd in paren een safety play in 
klaveren), of anders ♦V ergens tweede, of ♣V 

tweede of derde bij oost of ♣10 sec bij west. De 
mathematici denken dat de totale maakkans 83% is... 
Ik wist twee down te vermijden, maar één down (-
200) blijkt al een nul. Twee keer is oost gedoubleerd 
twee down in 4♠ (goed doublet van Ole kennelijk, 
anders redt zijn maat) en één zuid maakt 2♥ 
precies... 
Ik geloof niet dat 5♣ erin zit, dus dat is ook geen 
optie.  
Tevreden ziet Vrouwe Fortuna dat wij de nul alleen 
hadden kunnen voorkomen als ik 3♠ had 
gedoubleerd. En dat met een singleton troef en een 
vrijwel dichte zeskaart harten. Dan moeten we nog 
tijdig troef spelen ook, anders gaat oost maar één 
down en hebben we nog steeds de nul. 
Ole Olsen draait het mes om in de wond: ‘Luister 
eens, jong, in paren loont het niet zo hoog te bieden, 
neem dat maar aan van iemand met veel ervaring.’ 
(Ik ben inmiddels 52, maar ook hier slaat de 
vergrijzing toe, dus dat ‘jong’ was niet sarcastisch 
bedoeld). 
 
Conclusie: voor de echte Janker is de vraag of een 
kleur al dan niet 3-3 zit onbelangrijk: de kans op een 
nul is immers 100%. 
 
wordt vervolgd 
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KERSTDRIVE 2003: VEEL GEVEN, WEINIG 
NEMEN 
Weggeven is niet gemakkelijk; een poedelprijs heb je 
niet zo maar! 
 

 
Door: Marcel Winkel Wel 
 
Aandachtig hoorde ik de voorzitter de kerstgedachte 
luid verkondigen: niet zo hebberig zijn tijdens deze 
geweldig georganiseerde bridgeavond. Toch kon ik 
me niet echt schuldig voelen toen we met 65,43% de 
eerste plaats behaalden. Ik zal u proberen uit te 
leggen waarom niet.  
We hebben er namelijk alles aan gedaan om met een 
poedelprijs thuis te komen. 
Zo wil ik al op ons eerste spel -800 weggeven (blijkt 
achteraf -500 te zijn) : 
 
W/All    
  ♠ A109842   
  ♥ -   
  ♦ HV983   
 Svend ♣ 93  Marcel 
♠ HB63 ♠ 7 
♥ AV53 ♥ H10972 
♦ 74 ♦ 10652 
♣ H62   

N

O

Z

W

 ♣ V84 
    
  ♠ V5   
  ♥ B864   
  ♦ AB   
  ♣ AB1075   
 
W N O Z 
1♣ 1♠ Dbl Rdbl 
2♥ 4♠ 5♥! 5♠ 
Dbl pas pas pas 
 
Ik voelde het doublet van partner op 4♠ al aankomen 
en gooide uit tactische overwegingen de 
reddingsboei vast uit. Dit had tot gevolg dat ze nu 
niet 4♠ gedubbeld speelden, maar zelfs vijf! 
 
Ik kwam met ♥H uit en de leider troefde, speelde ♦ 
naar de A, ♠V via de H voor zijn A en toen ♠10 na.  
Hij werd nu troefkort en ik hield ♦10 lekker bezet. Als 
de leider na de eerste ♠ ronde met ♦ naar tafel gaat 
en troef speelt, zijn later zijn ♦ hoog voor +850 (noord 
is van 1e divisieniveau, maar niet op dit  
spel). 

 

Eerste divisiespeler en 
starfighter: “Hoe kon ik in hemelsnaam down gaan?” 
 
De leider deblokkeert zijn ♦:  wij 5%, totaalscore 
wordt 61,68%. We hebben nu niet de eerste maar 
een vierde plaats en ontvangen een bridgekleed 
 
O/NZ    
  ♠ A1086   
  ♥ 10854   
  ♦ -   
 Svend  ♣ HV864  Marcel 
♠ 32 ♠ HB5 
♥ 2 ♥ HV976 
♦ AH109842 ♦ B53 
♣ B73   

N

O

Z

W

 ♣ 102 
    
  ♠ V974   
  ♥ AB3   
  ♦ V76   
  ♣ A95   
 
 
W N O Z 
- - 1SA* pas 
2SA** 3♣(!) 3♦ 3SA 
Dbl pas pas pas 
 
 
Na een zwakke sans (10-12) opening, dreigen NZ in 
de verkeerde manche te geraken. Svend komt ze 
met een doublet tot hulp, vanwege de kerstgedachte. 
Men blijft vrolijk zitten, terwijl 4♠ dood is. Svend doet 
nog een poging het contract te laten halen door met 
een kleine ♦ uit te komen, maar zelfs dit is niet 
voldoende. De leider komt maar tot acht slagen. 
 

 
 
Svend Germann: “keien uit de straat bieden” 
 
NZ lopen weg uit de dubbel naar 4♠: wij 14%, 
totaalscore wordt 58,76%. We verdwijnen van de 4e 
naar de 5e plaats en hebben een fles wijn te pakken.
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Houden we toch de eerste prijs, doe mij die dan die 
broodrooster aub. 
 
W/-    
  ♠ B104   
  ♥ 106   
  ♦ AB9762   
 Svend ♣ 54  Marcel 
♠ 73 ♠ AH2 
♥ HV92 ♥ B83 
♦ 83 ♦ HV1054 
♣ A9876   

N

O

Z

W

 ♣ 32 
    
  ♠ V9865   
  ♥ A754   
  ♦ -   
  ♣ HVB10   
 
 
W N O Z 
1SA* 2♦** Dbl 2♠ 
pas pas Dbl pas 
pas 3♦! DBL! pas 
pas pas   
 
Na alweer een zwakke sans van west (10-12), 
toonde 2♦ van noord de majors. Die zaten echter niet 
in noord, maar 2♠ (onderbid van deze nog jonge 
eeuw) was een prima contract. Met een bandje erom 
zou het vast een goede score worden voor NZ. 
Bovendien lukt het ons maar niet om iets weg te 
geven. Noord koos eieren voor haar geld en ‘vluchtte’ 
naar haar ruiten. 3♦ werd net niet gehaald (-800). 
 
NZ blijven zitten in 2♠ gedubbeld: wij 3,13%, 
totaalscore wordt 55,63% en we dalen af van de 5e 
naar de 12e plaats. Een fraai  doosje sierkaarsen. 
Als ze toch maar vluchten naar 3♦ wil ik graag dat 
apparaat daar, dat glimmende, wat is dat? 
 

 
 
De prijzentafel: Glimmend apparaat? 
 

 
N/OW    
  ♠ B10972   
  ♥ AH74   
  ♦ V1054   
 Svend ♣ -  Marcel 
♠ A8 ♠ V6 
♥ B965 ♥ V83 
♦ 63 ♦ AH7 
♣ AB986   

N

O

Z

W

 ♣ V7532 
    
  ♠ H543   
  ♥ 102   
  ♦ B982   
  ♣ H104   
 
 
W N O Z 
- 1♠ Pas 2♠ 
3♣ 3♠ 4♣(!) Dbl 
pas pas pas  
 
Het is kerst dus bied ik geen manche terwijl partner 
kwetsbaar er op drie niveau in komt.Na ♥ start en ♠ 
switch, vergeten NZ even later hun ♠ slag, zodat we 
een overslag hebben (+910). 
 
NZ laten 4♣ gaan en maken 3 slagen: wij 76%, 
totaalscore wordt 54,61%, slechts een plaatsje 
gezakt en een ruitenkrabber, zou er nog winter 
komen? 
Als NZ toch dubbelen wil ik eigenlijk die fles daar, is 
dat zoete champagne? 

 
“Bubbels, overal bubbels” 
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Z/OW    
  ♠ VB2   
  ♥ V865   
  ♦ AH87   
 Svend ♣ 108  Marcel 
♠ 1094 ♠ A7 
♥ A32 ♥ 109 
♦ B6 ♦ 10942 
♣ H7543   

N

O

Z

W

 ♣ AVB92 
    
  ♠ H8653   
  ♥ HB74   
  ♦ V53   
  ♣ 6   
 
 
W N O Z 
- - - pas 
pas 1♦ 2♣ 2♠ 
3♣ 3♠ pas pas 
pas    
 
 
Tien slagen in harten zijn kinderspel, maar in een 
schoppencontract kunnen OW een hartenintroever 
organiseren. Je zou dus denken dat er in schoppen 
negen slagen zijn. De leider bij ons aan tafel zag niet, 
nadat ♦10 gevallen was, dat ♦9 hoog was en gooide 
een ♥ weg op de vierde ♦. Ik bleef pesten met ♣ en 
nu moest de leider nog van slag met ♥A, terwijl ze 
geen troef meer had: 1 down... 
 
NZ bieden 4♥ uit en maken dit: wij 20,31%, 
totaalscore wordt 51,42%. Das een flinke duik naar 
de  28e plaats en een paar leuke onderzetters met 
foto’s van oudinternational Van der Pas… 
Als NZ toch in 3♠ blijven en een slag te weinig 
maken, wil ik dat mes; is het wel RVS? 
 
 

 
 
Arie Buijs: “alle tentoongestelde producten zijn van 
uitzonderlijke kwaliteit, dames en heren!” 

 
N/NZ    
  ♠ B94   
  ♥ A4   
  ♦ A8532   
 Svend ♣ 973  Marcel 
♠ H82 ♠ 63 
♥ V75 ♥ B10862 
♦ 94 ♦ V107 
♣ V10852   

N

O

Z

W

 ♣ H64 
    
  ♠ AV1075   
  ♥ H93   
  ♦ HB6   
  ♣ AB   
 
 
W N O Z 
- pas 2♥* 2♠ 
pas pas (!) pas  
 
Na een zwakke twee in ♥ (0-7, 5+♥), was het niet 
alleen zuid die het voorzichtige bod van 2♠ deed met 
18 punten, maar vooral noord die niet verhoogde met 
drie troeven en twee azen. Iedereen vond dit best. 
Het afspel was niet optimaal (na ♥start kun je 
gemakkelijk 12 slagen halen) en de leider eindigde 
met 9 slagen. 
 
NZ bieden 4♠ uit en halen 12 slagen: wij 35,94%, 
totaalscore wordt 49,13%. Dat is lekker, weer tien 
plaatsen geduikeld; de 38e plek en een zakje met  
vergulde servetten. 
Blijven NZ toch slechts in 2♠ en halen ze een 
overslag: is er ook iets dat ik aan de eetclub kan 
geven? 
 

 
 
Specialiteit van de eetclub: “Eten in Utrecht en de 
vis in Haarlem laten liggen…” 
 
W/Allen    
  ♠ 1087652   
  ♥ A2   
  ♦ B8   
 Svend ♣ 854  Marcel 
♠ HB ♠ V3 
♥ HV109643 ♥ B87 
♦ 10 ♦ 972 
♣ HB7   

N

O

Z

W

 ♣ AV1062 
    
  ♠ A94   
  ♥ 5   
  ♦ AHV6543   
  ♣ 93   
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W N O Z 
1♥ pas 2♥ 3♦ 
4♥ pas pas pas 
 
NZ hebben op dit spel te weinig geluid gemaakt en 
laten 4♥ spelen, terwijl 4♠ met geen honderd paarden 
down kan. Svend raapt tien slagen op. 
 
NZ bieden 4♠, dat wij natuurlijk van een doublet 
voorzien: wij 15,62%, de totaalscore wordt 46,26% 
waarmee we op een zestigste plaats belanden: 
scoreblokje voor viertallenwedstrijd 
Als NZ ons toch 4♥ laten spelen: is die kalkoen al 
gevuld? 

Kip: “een kalkoen is niet 
alleen droger, hij is ook flink duurder….!” 
 
O/Allen    
  ♠ HV   
  ♥ H102   
  ♦ B62   
 Svend ♣ HV976  Marcel 
♠ B965 ♠ 108 
♥ A654 ♥ VB9 
♦ AH95 ♦ 83 
♣ 8   

N

O

Z

W

 ♣ AB10432 
    
  ♠ A7432   
  ♥ 873   
  ♦ V1074   
  ♣ 5   
 
 
W N O Z 
- - 1SA* pas 
2♣ Dbl Rdbl 2♠ 
Dbl pas pas pas 
 
 
Na alweer een zwakke sans opening, dreigen wij 
bijna in het mooie contract van 2♣ XX te eindigen 
(Svend had namelijk zeker gepast met AH,A). Het 
lijkt erop dat OW dit contract gaan maken, maar zuid 
stelde oost niet op de proef en liep weg naar 2♠, wat 
gedubbeld werd.  

Na ♦H start, switchte Svend naar zijn singleton ♣, via 
de H voor het A. Op de ♣ nakomst gooide zuid een ♥ 
weg en zag tot zijn verbazing dat west nu al kon 
troeven… Na ♥A speelde Svend de 4e ♦, die in noord 
getroefd moest worden met een dikke plaat. Hierdoor 
kreeg Svend ook de ♠B nog binnen en noteerden wij 
+500. 
 
Als NZ 2♣ geredoubleerd spelen en Svend gaat van 
de weeromstuit 1 down, terwijl hij het kan maken 
hebben wij 0%, de totaalscore wordt 42,13%, een 
zestigste plaats en een kaarsenhouder. Wat is er met 
jullie gebeurd?,  vragen dan meestal wel een paar 
enthousiastelingen…. 
 
Maar lopen NZ toch weg naar 2♠; zoek ik een prijs 

die ik onder de eetclubbers kan verdelen.  
 is er een prijs die ik kan verdelen onder de 
eetclub….(wat haring/paling/kreeft of zalm)?  

 
 
 

 
 
Kerstclubbers: “de vis in Haarlem laten staan, maar 
de songteksten niet!” 
 
Moraal van het verhaal:  
 
Zelfs in deze tijd van zelfverrijking blijkt geven de 
beste investering te zijn; 
het rendement is altijd positief en nimmer 
economiegevoelig…. 
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Mijn trouwe lezers hebben ongetwijfeld gemerkt dat 
zij sinds lang niets meer vernomen hebben van Bas 
Pientermans, in vroegere tijden de legendarische 
sterspeler van onze club. Sinds hij door een artikel in 
“The bridgeworld”door mijn toedoen wereldfaam 
verwierf, werd hij regelmatig lastig gevallen met 
vragen om advies. Dat ging hemzo vervelen dat hij 
zich in de anonimiteit heeft teruggetrokken. Op 
verzoek van de redactie ben ik hem gaan opzoeken. 
Ik trof hem aan toen hij met zijn vriendin verwikkeld 
was in een gezellig spelletje “pakket”, een patience 
voor twee personen. Volgens zijn zeggen 
prefereerde hij dit kaartspel verre boven het gooi- en 
smijtwerk van het hedendaagse bridge met onzinnige 
sprongbiedingen die veelal alleen maar ellende 
opleveren. Ter verduidelijking gaf hij mij het volgende 
voorbeeld. 
 
N/Allen    
  ♠ AVB107   
  ♥ A6   
  ♦ 62   
  ♣ B864   
    
♠ 532 ♠ 8 
♥ - ♥ 987532 
♦ HB1094 ♦ 8753 
♣ AV1095   

N

O

Z

W

 ♣ 32 
  Bas Pientermans  
  ♠ H964   
  ♥ HVB104   
  ♦ AV   
  ♣ H7   
 
 
W N O Z 
- 1♠ pas 2♥ 
4SA pas 5♦ ? 
 
Door het onzinnige kwetsbare sprongvolgbod van 
west was Bas gewaarschuwd. De harten konden wel 
eens zeer slecht verdeeld zijn – hetgeen inderdaad 
het geval was – en als Bas zijn partner een 
schoppencontract liet spelen, kon oost door één van 

de lage kleuren van zuid komen. Bas koos daarom 
wijselijk voor 6SA. Was west uitgekomen met een 
lage kleur dan was de twaalfde slag meteen geboren. 
West startte echter neutraal met schoppen. Bas 
draaide vijf harten en nog drie schoppen af. De 
volgende kaarten bleven over. 
 
  ♠ 7   
  ♥ -   
  ♦ 6   
  ♣ B8   
♠ - ♠ - 
♥ - ♥ 9 
♦ HB ♦ 87 
♣ AV   

N

O

Z

W

 ♣ 2 
  ♠ -   
  ♥ -   
  ♦ AV   
  ♣ H7   
 
Op ♠7 gooide Bas ♣7 weg en west was machteloos. 
Ontdeed hij zich van ♦B dan werd ♦A geslagen en liet 
hij ♣V gaan dan werd hij ingegooid met klaveren 
waarna hij in de ruitenvork moest spelen.  
 
Wedstrijden speelde Bas de laatste tijd nauwelijks 
meer. Een uitzondering had hij gemaakt voor de 
directeur van het bedrijf waar hij werkzaam was. 
Deze had hem geprest tot een partnership op de 
Kerstdrive van de onderneming. De goede man kon 
zijn kaarten nauwelijks vasthouden, maar toch 
boekte de combinatie enkele opmerkelijke successen 
onder meer op het volgende spel.  
 
 
Z/OW Directeur   
  ♠ H64   
  ♥ 10   
  ♦ 108752   
  ♣ B642   
    
♠ B109 ♠ A32 
♥ A863 ♥ 9752 
♦ B ♦ V63 
♣ H8753   

N

O

Z

W

 ♣ V109 
  Bas Pientermans  
  ♠ V875   
  ♥ HVB4   
  ♦ AH94   
  ♣ A   
 
Bas opende 1♦, waarna werd rondgepast. West 
kwam uit met ♠B die doorliep naar ♠V van de leider. 
Toen Bas de dummy bekeek, merkte hij nog op: “Dat 
wordt een heel karwei”.Natuurlijk was dat niet 
“comme il faut”, maar bij een Kerstdrive is zo’n grap 
wel geoorloofd. 
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Hij legde ♥4 op tafel en west die zich wanhopig 
afvroeg welk contract zijn partner en hij hadden 
gemist, volgde achteloos met een kleintje waardoor 
♥10 op tafel een slag werd. Was hij opgestapt met 
♥A en had hij ♠10 nagespeeld dan was dit verhaal 
niet verteld. Van tafel volgde ♦2 voor ♦A waaronder 
♦B viel. Bas vermoedde dat west een figuur was die 
van ♦VB zeker ♦V zou hebben onder gegooid  en 
taxeerde ♦V dus bij oost. ♥H gedekt met ♥A die toch 
al verraden was, werd op tafel getroefd en een kleine 
ruiten werd gespeeld naar ♦9. Op ♥V en B 
verdwenen in de blinde twee schoppen en een 
schoppen werd op tafel getroefd. Over naar ♣A en 
weer werd een schoppen getroefd. Een klaver werd 
in de hand getroefd en ♦H werd getrokken. De vrije 
♠8 leverde de dertiende slag op. 1♦ gemaakt met zes 
overslagen. “Wat was nou dat karwei?”, merkte west 
gepikeerd op. Om er zeven te maken, repliceerde 
Bas en dat vond de directeur heel grappig. De 
tegenstanders lachten als boeren met kiespijn mee.  
 
De directeur was inmiddels zo onder de indruk dat hij 
zich voornam nooit meer te onderbieden. In het 
volgende spel kon hij zich uitleven. 
 
 
O/Allen Directeur   
  ♠ 75   
  ♥ A9742   
  ♦ A64   
  ♣ 1092   
    
♠ B10964 ♠ H82 
♥ H853 ♥ VB10 
♦ 5 ♦ V1087 
♣ AH6   

N

O

Z

W

 ♣ 853 
  Bas Pientermans  
  ♠ AV3   
  ♥ 6   
  ♦ HB932   
  ♣ VB74   
 
 
W N O Z 
- - pas 1♦ 
dbl 1♥ pas 2♣ 
pas 3♦ ! pas 3SA 
pas pas dbl 4♦ 
pas 5♦ dbl Allen pas 
 
Toen oost in de wachtkamer 3SA doubleerde 
vertrouwde Bas terecht de zaak niet meer en liep 
weg. De boodschap kwam niet over, want de 
directeur gooide alsnog de manche vol, smakelijk 
door oost gedoubleerd. Toen west uitkwam met ♠B 
die uitliep naar ♠V, zag Bas een gaatje. ♣V werd 
genomen door ♣H en west speelde harten na voor 
♥A.  

Bas troefde een harten en trok een kleine klaveren 
na voor ♣A. West speelde schoppen voor ♠A. 
Schoppen werd op tafel getroefd en een harten in de 
hand. Met een kleine klaveren werd overgestoken 
naar ♣10 op tafel en een harten werd door oost 
getroefd en overgetroefd. De laatste klaveren werd 
getroefd met ♦A op tafel en oost zat in de knip.  
 
Toen zijn gehoor even stil was, zat Bas te grinniken. 
“Het laatste spelletje was het leukste”, mompelde hij. 
 
 Directeur   
  ♠ V3   
  ♥ 7   
  ♦ A7653   
  ♣ 108642   
    
♠ 876542 ♠ B109 
♥ - ♥ HVB109842 
♦ V42 ♦ 10 
♣ B975   

N

O

Z

W

 ♣ 3 
  Bas Pientermans  
  ♠ AH   
  ♥ A653   
  ♦ HB98   
  ♣ AHV   
 
Bas opende 2♣ mancheforcing en zijn partner vond 
zijn hand te mooi voor 2♦ en antwoordde daarom 3♦. 
Oost liet zich niet onbetuigd en knalde 4♥. Bas 
vreesde terecht dat in een ruitencontract zijn ♥A er uit 
zou worden getroefd en gokte 6SA, rekenend op een 
solide ruitenkaart bij zijn partner. Dat viel bitter tegen 
vooral omdat zijn hoge ruiten de kleur blokkeerde. 
West kwam uit met ♠8 voor ♠A. Bas probeerde eerst 
♣AHV waarbij niet geheel onverwacht het slechte 
zitsel bleek. Toen volgde ♦H en ♦8 die rondom werd 
gedoken. Voor de zekerheid incasseerde Bas nog 
even ♥A en toen west niet bekende, annonceerde 
Bas dat hij nog één slag afstond. Dat wilden de 
tegenstanders nog even zien. Het ging als volgt. 
Oversteken naar ♦A . Op ♣10 gaat ♠H weg. West aan 
slag met ♣B kan alleen schoppen brengen voor ♠V 
op tafel, waarop Bas zijn blokkerende ♦B weg deed. 
 
West ging in de aanval door zijn partner te verwijten 
dat door het preëmptieve bod de verdeling een open 
boek was waarop Bas fijntjes opmerkte dat west zelf 
daarvan gebruik had moeten maken om het contract 
down te spelen. Gewoon in de tweede ruitenslag ♦V 
leggen en dan later met zijn ruiten zuid in de hand 
plakken.  
Het moge duidelijk zijn dat Bas nog niets van zijn 
oude genialiteit heeft verloren. In vergelijking met 
hem zijn wij allemaal maar prutsers.  
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De bied- en spelproblemen zijn, zoals gebruikelijk, 
afkomstig uit wedstrijden op hoog niveau op 
viertallenbasis. Deze keer echter twee problemen uit 
een parensessie: nr 4 en 5.  
 
Dit was de laatste keer met dit panel. We gaan 
gewoon door met de biedproblemen in een volgende 
Star Magazine, maar dan met een iets gewijzigde 
samenstelling van het panel. Voor de jury was het 
eveneens een leerzame periode. Wij beraden ons 
nog op de samenstelling van het toekomstige panel, 
het aantal problemen en de waarderingsmethode. 
Voorlopig denken wij aan 5 in plaats van 6 
problemen en een iets kleiner aantal panelleden.  
 
Wat biedt u als zuid op de onderstaande problemen? 
 
1. W/-   
Zuid: ♠B7  ♥V1096  ♦V10  ♣AH642 
W N O Z 
1♦ dbl pas ?? 
Wat biedt u? 
 
2. W/-  
Zuid: ♠B764  ♥10976  ♦V5  ♣AH10 
W N O Z 
1♠ dbl 2♦ 2♥ 
pas pas 2♠ ?? 
Wat biedt u als zuid? 
 
3. O/NZ 
Zuid: ♠98764 ♥A ♦98 ♣H10975 
W N O Z 
- - 1♦ pas 
3♣* pas 3♦ pas 
pas 3♥ Dbl ??? 
* = 8-10, ♦ fit 
Wat biedt u als zuid? 
 
4. Paren, N/Allen.  
Zuid: ♠-  ♥AHV7  ♦AH10943  ♣B65 
W N O Z 
 pas 2♠ dbl 
3♠ pas pas ?? 
Wat biedt u in deze parenwedstrijd? 
 
5. Paren, Z/Allen 
Zuid: ♠B97  ♥987  ♦73  ♣AHB93 
W N O Z 
- -  pas 
pas 1♦ 1♠ ?? 
Wat biedt u in deze parenwedstrijd? 
 
6. N/Allen 
Zuid: ♠ -  ♥A2  ♦AV1082  ♣HVB832 
W N O Z 
- pas pas 1♣ 
4♠ dbl pas ?? 
Wat biedt u als zuid?? 
 

 
 

 
 
Koeno: “slopend is het zo’n forum” 
 
 
 

 
 
Marcel: “Wat een oplossingen, ik lig er ’s nachts 
wakker van !”
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1. Z/NZ   
Zuid: ♠B7  ♥V1096  ♦V10  ♣AH642 
W N O Z 
1♦ Dbl pas ?? 
Wat biedt u asl zuid? 
 
Huub van der Wouden:  
Ik vond ze vrij normaal deze keer. Ben benieuwd of 
jullie scoremethode dat nu ook is ;-). 
We zullen kijken wat we voor u kunnen betekenen, 
meneer Van der Wouden. 
Antwoord vraag 1: 4♥ 
2♦ lijkt het gemakkelijke bod: op zoek naar de beste 
manche. Die beste manche is meestal 4♥, en heel 
soms 3SA of 5♣. Groot nadeel echter van 2♦ is, dat 
het contract in maats hand zit. Niet alleen speelt die 
veel slechter dan jijzelf, maar de uitkomst is ook nog 
eens door de V10 heen. Dat laatste kost vaak een 
slag, en minstens een tempo. Geef maat bijvoorbeeld 
HVxx Axxx Ax xxx en je ziet het verschil. Ik denk dat 
het in de goede hand zitten meer waard is dan het 
kunnen bereiken van andere contracten dan 4♥ in de 
zeldzame gevallen dat dat nodig is. 
Denkt u dat voor deze plompe bieding, die onder 
meer 3SA rücksichtslos uitschakelt, de score 5 voor u 
een normale score zal zijn, meneer Van der 
Wouden?   

 
“dank je partner!” 
 
Frans Borm: 2♦ 
Geen probleem, maar basistheorie. 2♦ is de enige 
serieuze optie. Het geeft 8+ punten aan en een hand 
met minstens twee mogelijke speelsoorten. Partners 
antwoord op tweehoogte is niet-forcing, met 16+ 
biedt hij 3♦ of springt in zijn vijfkaart. Wie de jackpot 
wil winnen, zou 4♥ kunnen bieden, omdat dat beter in 
zuids hand gespeeld kan worden, als noord ruitenaas 
heeft. 
Toine van Hoof: 2♦ 
We gaan de manche spelen. Welke weet ik nog niet. 
Het nadeel van 2♦ is dat een hartencontract mogelijk 
in de verkeerde hand komt. Maar om nu meteen 4♥ 
te bieden is me een te grote sprong in het 
duister.Precies en dat is waarschijnlijk de reden 
waarom Huub niet bij de selectie is gevoegd? 
Peter van der Linden: 2♦  
Lastig, je denkt eerder aan 3SA dan aan 4♥ wegens 
de vele topverliezers. Nu oost er niets in ruiten 
bijdoet, kan partner best relatief lang zijn in die kleur 
en er een tophonneur in hebben. Iets als ♠V10xx  
♥HBx ♦Ax ♣Vxxx of zelfs een distributionele draak 
als ♠A10xx ♥Hxx ♦Hxx ♣Vxx bij hem is voldoende 
voor 3SA. Heeft-ie een vierkaart harten dan is 4♥ 

niet altijd goed (♠V10xx  ♥AHxx ♦xx ♣VBx of ♠HVxx 
♥AHxx xx ♣xxx), maar natuurlijk wel meestal. 
Springen naar 2♥ is slecht (je bent te sterk, zou ook 
vijfkaart beloven), naar 3♣ ook (je bent te sterk en je 
kunt de 4-4 fit harten missen). 
Blijft over 2♦. Dat belooft echt nog niet veel, het 
probleem komt pas in de volgende ronde. Over 2♥ 
bied ik toch maar 4♥, ondanks mijn bedenkingen (op 
3♥ past maat te vaak met een geschikt minimum en 
als hij op 3♦ 3SA biedt, ben ik toch bang voor ♦Hx). 
Over het te verwachten 2♠ is 3♦ te heftig denk ik (of 
zou maat met bagger een driekaart harten bieden en 
zou ik daarop passen?). Dus bied ik dan 3♣. Is dat 
manche- of rondeforcing? Gelukkig vroegen jullie dat 
niet. Want vaak is het geen manche na 2♠ als maat 
minimaal is... 
Maurits van der Vlugt: 2♦ 
Een makkie om te beginnen. Genoeg voor de 
manche, dus we gaan zoeken welke. Ik kan alles 
aan: over 2♥ bieden we 4 en over 2♠ of 2SA doe ik 
3♣ (forcing). 
In die verre landen ben je er niet pessimistischer op 
geworden. 
Rinus Balkenende: 2♥ 
Het lijkt erop dat deze spellen niet afkomstig zijn uit 
de kliniek maar meer uit het gewone bridge-leven. 
Overigens ligt deze serie mij niet erg, want van 
passen en onderbieden ben ik niet zo gecharmeerd. 
Maar misschien weet ik niet beter over 20 jaar?  
Meteen al het eerste onderbod. Mijn kansen op een 
hoge klassering zijn bij een vorige gelegenheid de 
grond ingeboord door redactionele misgrepen anders 
had ik nu met de grote meerderheid beslist 2♦ 
gedaan. Dat betekent evenwel eerst bieden en dan, 
zo mogelijk, denken. Dat gaat zo: na 3♥ doe ik 4♥ en 
na 2♠ 3♣. 
En daarmee is hun bijdrage beëindigd. Dat 2♦ het 
ene ogenblik als invite wordt gebruikt en een andere 
keer als mancheforcing houdt hen niet bezig . Stel je 
hebt ♠Vx  ♥V109x  ♦xx  ♣AHVxx dan ben je blij als 2♦ 
MF is. De panelhand laboreert aan duplicatie in ♦. 
Vandaar mijn actie. Ik geef toe dat de ♣-kleur 
ongelukkig terecht komt door 2♥ .  
Jij kunt goed beoordelen of spellen uit een kliniek 
komen, maar denk je dat ze je daar over 20 jaar nog 
dulden? Toch hebben wij wel enig gevoel voor dit 
underbid. Overigens geven wij onze redactionele 
misgrepen ruiterlijk toe, edoch niet bij het beoordelen 
van jouw biedingen…. 
Alex van Reenen: 2♦  
Lijkt me een standaardje. Of het doublet is 
kerngezond of hij heeft een distributionele hand en 
dan hebben we prachtige klaver- en hartenfit. 
Kortom: Op naar de manche! 
Kees Wulffelé: 2♦ 
Tegenover een informatiedoublet van partner moeten 
we een manche vinden. Na 2♥ wordt het vier, na 2♠ 
bied ik 3♣ en na 2SA simpel drie. Iets over het hoofd 
gezien? 
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Pieter Steinz: 2♥  
Een invite lijkt me niet verkeerd of zijn er weer beren 
op mijn weg die ik niet gezien heb?? 
Zijn het niet spoken op de weg en beren in het bos? 

 
“beren op de weg” 
 
Velen boden 2♦ waarop partner met 2♠ zijn enige 4-
kaart hoog aangaf. Vervolgens bood zuid dan 3♣. In 
eerste instantie is 2♦ volgens de meeste theoretici 
manche-inviterend of sterker. Met 2 hoge 4-kaarten 
mag het iets minder sterk zijn maar als je daarna een 
nieuwe kleur biedt, wordt de situatie mancheforcing. 
De bieding was na 3♣ dan ook niet meer te stoppen 
en leidde in de praktijk tot een (te hoge) manche.  
 
Z/NZ      
  ♠ AV65   
  ♥ AB8   
  ♦ 32   
  ♣ B853   
    
♠ H108 ♠ 9432 
♥ H432 ♥ 75 
♦ AHB96 ♦ 8754 
♣ 9   

N

O

Z

W

 ♣ V107 
     
  ♠ B7   
  ♥ V1096   
  ♦ V10   
  ♣ AH642   
 
In de praktijk ging het: 
W N O Z 
1♦ dbl pas 2♦ 
dbl 2♠ pas 3♣ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 5♣ Allen pas  
 
Marshall Miles haalt het spel aan in zijn boek 
“Competitive bidding in the 21 century”. Hijzelf 
adviseert hier het bod van 2♥ en geeft daar de 
volgende redenen voor: “Met een wellicht vrij 
waardeloze ♦V is het spel minder waard. Omdat de 
bieding na 2♦ niet meer onder de manche kan 
eindigen, komt 2♥ non-forcing in aanmerking! Met 
een minimum bij partner en slecht een 3-kaart harten 
is dat toch nog een vrij veilig contract”. 
Indien partner echter ♦A heeft, kan 3SA een goed 
eindcontract zijn. Dat wordt wel erg abrupt 
uitgesloten, als je onmiddellijk 4♥ biedt. Zoals een 
ander panellid suggereerde, belooft 2♥ zeker niet per 
definitie een 5-kaart.  

Onze voorkeur – evenals het merendeel van het 
panel in de VS waar dit probleem aan de orde kwam 
– gaat uit naar 2♦. Dan maar een keertje te hoog 
eventueel.  
 
Waardering:  
2♦= 5; 2♥= 3; 4♥= 1; 3♥= 0 
 
 
2. W/-  
Zuid: ♠B764  ♥10976  ♦V5  ♣AH10 
W N O Z 
1♠ dbl 2♦ 2♥ 
pas pas 2♠ ?? 
Wat biedt u? 
 
Huub van der Wouden: doublet 
"Action" noemt Eric Kokish dat geloof ik. Dat 
betekent: je bieden tot nu toe is gebaseerd op 
verspreide punten (en niet op ♥HVxxx op). Je hebt 
verdediging maar je verplicht maat niet tot passen. Ik 
neem overigens aan dat 2♦ non-forcing was. Ik ken 
zat oostspelers die zo bieden met een prentje dubbel 
in schoppen, en als maat 2 schoppens heeft wil ik 
best tegenspelen. Met x AHxx Hxxx Vxxx biedt hij 3♥, 
en met Ax AVxx Hxxx Bxx zegt hij pas. 
Doublet zou een zekere defense kunnen aangeven. 
Het zou zelfs een strafdoublet kunnen zijn, maar is 
dat wel zo zeker?   
Frans Borm: pas. 
Partner heeft een minimaal doublet. De tegenpartij 
kiest er nu voor in een 5-2 fit te gaan spelen. Als we 
3♥ bieden, zal dat het eindcontract zijn en het lijkt me 
een hele klus dat te maken. Ik speel daarom liever 2♠ 
tegen. Ik vind doublet hier niet goed want dat leidt 
ertoe dat partner 3♥ biedt.     
Toine van Hoof: doublet.  
Ik heb over voor 2♥ en moet nog wat doen. 2SA op 
boer-vierde lijkt me niks. Als mijn maat 2♠ als een 
puur strafdoublet opvat, vind ik het ook goed. 
Dat is wel erg riskant met Bxxx in schoppen. 
Peter van der Linden: 4♥. 
Ik had in de vorige ronde al 3♥ moeten bieden, 
mazzel dat oost openhoudt. Na 2♦ had maat 
bijvoorbeeld nog ♠Hx ♥AVBx ♦Hxx ♣xxxx kunnen 
hebben en dan was deze bijna dooie 4♥ 
doodgevallen in 2♥. Nu oost telefoneert dat maat vrij 
zeker een singleton schoppen heeft, wordt de case 
voor 4♥ alleen maar sterker. Zegt Winkel: ‘Vier 
topverliezers’? Welke dan en wat voor doublet heeft 
maat dan? Als oost op ♠Xx biedt en we twee 
schoppenlosers hebben, zijn er meestal nog steeds 
goede kansen. 
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Maurits van der Vlugt: pas. 
Ik zou theoretish kunnen kiezen voor dubbel 
(overwaarde, geen duidelijk bod), maar wat bereiken 
we daarmee? Als maat 3♥ of 4♥ biedt met een 
vierkaart, mag ik met zijn honneurs de schoppens 
gaan introeven. Niet fijn. Als hij uit nood past (2-3-4-
4?) gaat het niet vaak genoeg down, gezien de 
robuustheid van mijn schoppen. Te veel 'downsides' 
om met vertrouwen een deelscore-swing of niet-
kwetsbare manche trachten te behalen. Te veel 
‘Down Under’ sides zul je bedoelen? 
 

 
The Opera House in Sydney 
 
Rinus Balkenende: pas  
Mijn zeer veel pijn en moeite . Gelukkig is het geen 
paren. Wij hebben de meerderheid van de punten, 
maar de ♥-start werpt ons terug in het zadel . When 
fixed, stay fixed. 
Alex van Reenen: 2SA 
Lekkerrrrrrrrrrrrr, maat wordt steeds korter in 
schoppen en daarmee komt een harten-manche ook 
steeds dichterbij. En aangezien ik in 1e instantie 
slechts 2♥ heb gebruld, wordt het nu tijd om een 
poging aan te geven. 3♥ doet derhalve geen recht 
aan deze hand, want dat zou meer hartens en 
minder punten aangeven, kortom: het subtiele 2SA-
bod wordt nu uit de kast gehaald. Good-bad-achtig… 
Doublet zou strafinviterend zijn, maar daarvoor zijn 
de schoppens te slecht. 
Een mooie omschrijving. Je begint steeds beter in 
vorm te komen. Jammer dat jij met partners speelt 
die enkele klassen minder goed zijn en dit niet 
begrijpen…. 
Kees Wulffelé: doublet 
Dit geeft in deze situatie punten aan met een voorstel 
voor straf. Voor mijn 2♥-bod heb ik duidelijk over, 
want dat speel ik 5-8 punten.  
Pieter Steinz: pas  
Ik zal in al mijn argeloosheid wel weer de beren 
missen, maar ik heb met mijn 7 werkende punten 
toch al alles verteld? 
  

 
 
W/- Giorgio Belladonna 
  ♠ 53   
  ♥ AV53   
  ♦ A1073   
  ♣ B82   
Mike Lawrence   Bob Goldman 
♠ AV1082 ♠ H9 
♥ H842 ♥ B 
♦ 9 ♦ HB8642 
♣ V96   

N

O

Z

W

 ♣ 7543 
  Benito Garozzo   
  ♠ B764   
  ♥ 10976   
  ♦ V5   
  ♣ AH10   
 
 
W N O Z 
1♠ dbl 2♦ 2♥ 
pas pas 2♠ 2SA 
pas 3♥ Allen pas  
 
Dit was het eerste spel van de finale WK 1973 tussen 
Italië en de VS. De toon was gezet! Belladonna gaf 
een scherpe take out dubbel en Garozzo vond nog 
wat overwaarde in zijn spel en paste niet op 2♠. Na 
de uitkomst van ♦9 voor de H en ruiten na getroefd, 
ging dit contract 1 down. Op de andere tafel opende 
Forquet eveneens met 1♠ en mocht dat spelen voor 
contract. Toch nog 1 IMP winst voor de Italianen. 
 
Garozzo wilde met zijn boertje vierde in schoppen 
geen (straf-)doublet geven. Dat lijkt afhankelijk van 
de gemaakte afspraak op een echt strafdoublet of op 
iets van een 2344 en enige overwaarde met 15 
punten bijvoorbeeld? Dan zou je toch ook graag een 
doublet willen geven: partner bied nog eens, ik heb 
nog iets alleen geen 4-kaart harten.  
Omdat je voor het 2♥ bod nog wat over hebt, lijkt 2SA 
– partner ik heb naast harten geen tweede kleur, 
maar wel nog wat overwaarde – het best 
omschrijvende bod. Als Belladonna 15 punten met 
bijvoorbeeld ♠Vx had gehad, zou hij 3SA hebben 
kunnen bieden. Het antwoord van 3♥ verried dat de 
Italianen zeer goed wisten waar ze mee bezig waren.  
 
Waardering: 
2SA= 5; doublet=4 pas= 3; 4♥=0 
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3. O/NZ 
Zuid: ♠98764 ♥A ♦98 ♣H10975 
W N O Z 
- - 1♦ pas 
3♣* pas 3♦ pas 
pas 3♥ Dbl ??? 
* = 8-10, ♦ fit 
Wat biedt u als zuid? 
 
Huub van der Wouden: pas 
Tja. De vraag is of maats hand meer lijkt op: Axx 
H10xxx xx Axx of meer op x B109xxxx Vx  AVx. Ik 
denk op het laatste: De tegenstanders hebben de 
meerderheid van de punten, en zomaar kwetsbaar 
balancen zonder 9 kaart fitgarantie is risicovol, en zul 
je dus niet doen met het eerste type hand. 
Frans Borm: 4♣ 
Een kwestie van stijl. Heeft partner nu een niet al te 
sterke hand met een zes- of zevenkaart harten 
waarmee hij eerst niets durfde doen en nu – omdat 
de tegenpartij genoegen neemt met 3♦ - toch maar 
op de proppen komt? Of geeft hij naast een vijfkaart 
harten met zijn eerste pas een vierkaart klaveren 
aan? Ik weet niet met wie ik speel, maar zelf houd ik 
niet zo van dat “Vooruit, nu kan het wel” stijltje. Ik ga 
dus voor de tweede mogelijkheid. 
Toine van Hoof: pas  
Ik ga mijn partner niet redden, anders leert-ie dit 
soort fratsen nooit af. Je had hem inderdaad kunnen 
redden, maar je geeft de enige juiste reden waarom 
je dit niet moet doen. 

 
“Niet redden; zwemmen leren!” 
 
Peter van der Linden: redoublet  
ROZ (‘Red onze zielen’). Dat maat nu biedt, lijkt 
vreemd in viertallen, rood tegen groen: de mogelijke 
winst weegt niet op tegen het verlies. Hij moet dus 
relatief een mooie hand hebben en durfde het aan 
toen OW vertelden dat ik wat punten had. Met een 
echte hartendiarree had-ie direct geboden. Op zijn 
hoogst heeft-ie net een opening met een relatief 
slechte (anders kan oost met een minimum niet 
doubleren!) zeskaart, dus zwarte punten. Met 
vermoedelijk twee ruitens heeft-ie minstens een 
zwarte driekaart. 3♥ is zéker fout, dat is in oosts 
vierkaart. Het is niet eens onmogelijk dat we 3♠ 
maken (of 4♣, maat kan best 1-6-2-4 hebben en oost 
4-4-4-1). Heeft maat toch een diarree dan biedt hij 
4♥ en gaan we voor 800 in plaats van 500 in 3♥, dat 
kost niet eens zo veel extra in IMP. 

Peter, je bent een ideale partner. Je probeert hem te 
redden met begrip voor de situatie en je wordt 
beloond. Bravo. Is het eigenlijk geknald tussen jou en 
Toine door gebrek aan redding, of ben je vrijwillig 
naar Noorwegen vertrokken….? 

 
“Ideale partner?” 
 
Maurits van der Vlugt: redoublet. 
Om met Sjef Vandenregenindendruppe, de 
vermaarde Antwerpse beroepskaarter te spreken: 
"baat het niet, dan zou het best wel eens kunnen 
schaden, maar in ieder geval heb ik wat geprobeerd". 
Afgezien daarvan heeft Sjef natuurlijk ook gezien dat 
noord in een gevaarlijke situatie balanceert, maar 
niet direct over 3♣ geboden heeft. Kort in ruiten dus, 
maar de stoere 6-kaart harten heeft hij niet. West 
heeft geen schoppenlengte, oost met de rooien 
waarschijnlijk ook niet. Ik verwacht dan ook dat noord 
3♠ bied met een 3-kaart, anders 4♣ met lengte. 
Heb je dat sociale aspect om je partner te redden in 
Australië geleerd, of heeft iemand anders deze vraag 
voor je beantwoord? 

 
Maurits: “ heb wat geprobeerd..” 
 
Rinus Balkenende: 3♠  
Jammer genoeg speelt de uitleg over 3♣ hierbij een 
rol. Is het alleen een limiet in ♦ of  is het ♣ + ♦? In het 
laatste geval heeft partner ruimte voor een 3+-kaart ♠ 
. En daar lijkt het veel op. ♦ + ♥ rechts en ♦ zonder ♠ 
links. Met een sterke ♥-kleur en een beetje erbij had 
noord wel meteen 3♥ geboden. Nu heeft hij minimaal 
♠ Axxx  ♥xxxxxx  ♦x  ♣xx en een puntje of 10. Ook 
zonder het dommige bod van oost had ik 3♠ 
geboden. 
In die kliniek van jou vragen ze wel erg veel uitleg. Is 
dat de reden dat ze in die kliniek zitten? 
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Alex van Reenen: pas 
Waar is maat nu weer mee bezig? Over 3♣ volgt ie 
geen 3♥, maar na het redelijk te verwachten 3♦-bod 
durft ie wel… Opeens moet ik denken aan dat 
jeugdige clubje dat met een 8-kaart eerst een pas-
rondje neemt…. Kortom: Ik pas, partners 
verantwoordelijkheid. 3♠ is volkomen in de blind en 
als maat toch nog een 4 kaart schoppen heeft dan 
kan ie uit het bieden wel deduceren dat ik er 
waarschijnlijk 4 of meer zal hebben. Als ik graag een 
mooie relatie in stand wil houden en niet voor een 
incidenteel succesje wil gaan, is pas een trouwring 
van gehoorzaamheid. 
Denken aan jeugdige clubjes in bridge? Je kunt beter 
aan het eindresultaat denken. De gemiddelde leeftijd 
in Nederland van de bridgeleden is schrik niet 61 jaar 
en dat is elders niet veel beter.  
Kees Wulffelé: 3♠ 
We zijn met het balancen van partner in de 
problemen gekomen. Oost heeft zeker harten tegen, 
maar waarschijnlijk niet schoppen of hij heeft een 4-
4-5-0/4-4-4-1… West heeft zeker geen 4-kaart ♠, dus 
de kans dat noord er drie heeft is groot. 
Pieter Steinz: 4♣  
Ik twijfel tussen redoublet en 4♣,  maar gezien de pas 
in de eerste ronde van noord en geen info lijkt me 
een ♥-♣ erg voor de hand liggen. 
Je voelt het wel goed aan, maar partner zou toch wel 
een 3-kaart schoppen kunnen hebben? 
 
 
 Z/Allen Belogh   
  ♠ 32   
  ♥ H87542   
  ♦ 3   
 Van Zwol ♣ AB63  Hoogweg 
♠ B10 ♠ AHV5 
♥ 1063 ♥ VB9 
♦ HVB72 ♦ A10654 
♣ V82   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
   Avon 
  ♠ 98764   
  ♥ A   
  ♦ 98   
  ♣ H10975   
 
W N O Z 
- - 1♦ pas 
3♣* pas 3♦ pas 
pas 3♥ Dbl ??? 
* = 8-10, ♦ fit 
 
In de praktijk vluchtte Avon op het EK te Menton naar 
3♠ i.p.v. het veel betere bod van redoublet te doen. 
Ook 3♠ werd opgepakt en Avon kwam met -500 weg. 
In 4♣ hoeft alleen de positie van ♣V gevonden te 
worden om +710 te mogen schrijven…… 
 

Waardering: 
Redoublet= 5; 4♣= 3, pas= 1, 3♠ = 0 
 
4. Paren, N/Allen.  
Zuid: ♠-  ♥AHV7  ♦AH10943  ♣B65 
W N O Z 
 Pas 2♠ Dbl 
3♠ Pas pas ?? 
 
Huub van der Wouden: doublet 
Geeft je de beste kans op 3SA of 3♠ gedoubleerd als 
dat goed is.  Dit gaat ook wel eens niet goed als 
maat niets anders weet te verzinnen dan 'pas' op Bxx 
xxx Vxx xxxx, maar ja, het is paren en dit ben je een 
spel later al weer vergeten. 
Frans Borm: 4♦ 
Mogen we niet weten wat 2♠ is? Dubbelen durf ik 
niet; ik ben bang dat partner past. 4♦ geeft een hand 
aan die te sterk is om 3♦ te volgen. Ik hoop dat 
partner kan zien dat ik heel kort in schoppen ben en 
dat hij de juiste stap zet.  
We zijn niet allemaal helden.  
Toine van Hoof: doublet  
De meest flexibele actie. 
Een dergelijke flexibiliteit staat je goed. 
Peter van der Linden: doublet.  
Ik neem aan dat 2♠ Muiderberg is? (Zet dat er nou 
eens bij!) Jakkes, wat een ziekenhuisprobleem. Nu 
4♦ omschrijft de hand het best, maar die 
omschrijving helpt misschien maat, met ♠H10xx 
♥xxx ♦Vxx ♣Vxx, dan alleen met de conclusie dat 
het 3SA had moeten zijn... 
Dus toch nog maar een keer doublet. Hopen dat-ie 
3SA kan bieden (en dat het er in zit), op 4♣ bied ik 
4♦. Mijn voortreffelijke maten passen overigens niet 
met een luizige vierkaart schoppen (dat is het risico 
van weer doublet). Ik denk overigens dat als maat 
nog relatief veel heeft, zowel doublet als 4♦ nog tot 
een rood slem kunnen leiden.  
Twee schoppen is acht/negen slagen met schoppen 
als troef en drie schoppen is sleminvite….Nee, jij 
snapt toch wel dat het Muiderberg of iets anders 
zwaks is. Alleen de mensen in de kliniek van Rinus 
maken we ons zorgen om.  
Maurits van der Vlugt: doublet 
Ik neem het risico dat maat het inlaat voor 200 of 500 
terwijl het de manche (of slem) voor ons is. Maar 
soms gaat het echt voor een vermogen en als maat 
niet past, zitten we gebeiteld: over 3SA of 4♣ doe ik 
4♦ (forcing), over 4♥ pas ik. Direct 4♦ vermijdt het 
risico van inlaten, maar geeft niet met zekerheid de 
vierkaart harten aan. 
Rinus Balkenende: 4♦ 
Ook hier is het raden naar de betekenis van 2♠. Dat 
neemt niet weg dat ik moet omschrijven en niet 
vragen met deze sprekende hand. Voor de rest is dit 
probleem meer van het type “wat is het probleem”? 
Zelfs ik doe hier wat de meerderheid doet. 
Als je dat vaker overkomt, zullen we voorstellen je uit 
de kliniek te ontslaan. 
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Alex van Reenen: doublet  
Een manche is voor ons nog niet zeker dus 
nogmaals doublet, mocht maat 4♣ bieden dan bied ik 
4♦, maar de kans is natuurlijk ook zeker aanwezig 
dat hij past en dan kan het nog best wel smullen 
worden. 4♦ lijkt me veel te passief, tegenpartij is “of 
the hook” en als partner alleen maar 4/5 schoppens 
heeft met een paar punten gaan we lekker 
tegenspelen. 
Kees Wulffelé: doublet 
Voor het alternatieve 4♦-bod vind ik mijn hand te 
mooi. Bovendien is een eventuele “pas” van partner 
me ook niet onwelgevallig. 
Voortreffelijk, uw jurylid was niet op dat idee 
gekomen. 
Pieter Steinz: doublet 
Anticiperend op ieder antwoord - ook een pas bij 
noord - geef ik mijn hand goed weer. Op 4♣ kan ik 4♦ 
bieden. 
Dit zijn de echte parentijgers. 
 
Dit is een spel van de NK Mixed 2004 halve finale. 
Aan sommige tafels ging het biedverloop als boven 
omschreven. Als je nu opnieuw durft te doubleren zal 
je partner ongetwijfeld passen en scoor je een 
geweldige top! De meeste boden 4♦ dat werd precies 
gemaakt voor exact een middenscore. 
 
N/Allen    
  ♠ VB1042   
  ♥ 1043   
  ♦ 65   
  ♣ H93   
♠ H83 ♠ A9765 
♥ 652 ♥ B98 
♦ B872 ♦ V 
♣ A84   

N

O

Z

W

 ♣ V1072 
  ♠ -   
  ♥ AHV7   
  ♦ AH10943   
  ♣ B65   
 
W N O Z 
 Pas 2♠ dbl 
3♠ Pas pas ?? 
 
Waardering: 
Doublet= 5; 4♦= 3 
 
5. Paren, Z/Allen 
Zuid: ♠B97  ♥987  ♦73  ♣AHB93 
W N O Z 
- -  pas 
pas 1♦ 1♠ ?? 
Wat biedt u als u 2♣ als forcing speelt? 
 

Huub van der Wouden: 2♣ 
Komt een puntje te kort, maar geeft wel meteen de 
kern van je kaart aan. Met alle alternatieven is ook 
wel iets mis (1SA: geen stopper, dbl: geen 4-kaart H, 
pas: teveel punten). Het belangrijkste is, dat je na dit 
bod lekker achterover kan leunen: maat mag het 
verder zeggen, of ie 2♠ wil tegenspelen of zelf 3♣ wil 
spelen. En mocht maat uit moeten..... 
Tja helaas geen speld tussen te krijgen 
Frans Borm: 2♣ 
Met zo’n kleur wil ik niet op een puntje kijken. Ik kan 
nu passen op alles wat noord biedt en dan kunnen 
we niet in een slecht contract zitten. 
Je doet niet voor Huub onder, maar je moet boven 
hem eindigen! 
Toine van Hoof: 2♣. 
Ik bied gewoon wat ik heb. 
Daar zijn we niet altijd van overtuigd 
Peter van der Linden: pas.  
De keus gaat m.i. tussen pas en 2♣, met 1SA als 
alternatief. Een negatief doublet leidt te vaak 
(bijvoorbeeld na 2♠ van west) tot een krankzinnig 
(korte schoppen bij vierkaart) hartencontract in een 
4-3 fit. 1SA gaat volgens mij te vaak fout: ook in 
paren leveren negen slagen in klaveren meer op dan 
zeven in sans atout. Direct 2♣ (forcing!) vind ik te 
gortig, had dat wel gedaan met de schoppen en 
ruiten verwisseld. Ook in paren is down gaan in een 
te hoge 3SA niet goed als je plus kunt scoren. 
Vandaar pas. (Zal me wel punten kosten in het panel. 
Maar een heer volgt zijn geweten). Hoop het in de 
volgende ronde te kunnen bekijken. Na pas links en 
een doublet van maat, aarzel ik tussen 2♣ en 3♣, na 
2♠ links en pas bij maat bied ik 3♣. 
Je bent ongetwijfeld een heer, maar het kost wel 
punten. 
Maurits van der Vlugt: 2♣. 
Perfecte omschrijving. Gelukkig heb ik voorgepast, 
dus maat mag passen. Gebruikt de jeugd van 
tegenwoordig de uitdrukking "De ziel van je kaart 
bieden" nog? Of is dat inmiddels een bebaard cliché? 
Rinus Balkenende:1SA  
Een hand zonder een uitgesproken bevredigende 
actie. Andere opties: PAS: Na mijn tachtigste. 
DOUBLET: Belooft harten, in een noodgeval ♥AHx 
maar nooit  ♥987. 2♣: een paar puntjes en een 
klavertje te weinig. 
Alex van Reenen: 1SA 
Okay de schoppendekking is niet je van het, maar 2♣ 
(10+) is monsterlijk, doublet geeft een 4+ kaart 
harten aan en niet 9xx en een rondje wachten leidt 
misschien wel tot 2♠ links en dan mag ik “gokken” in 
de rebound of 3♣ nog een goed bod kan zijn. 
Grappig dat het bod dat jij als monsterlijk bestempeld 
o.a. gedaan wordt door spelers die meer 
meesterpunten hebben dan jij hersencellen…. 
Kees Wulffelé: 1SA 
Mijn favoriete contract in paren! Met ♠V in noord 
hebben we zelfs een ♠-stop. 
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Pieter Steinz: 2♣ 
Ik heb voorgepast dus is het niet echt forcing. Met 
Marcel zou ik passen, want dan kost het al gauw een 
paar kwartjes temeer daar noord op de 3e hand heeft 
geopend, maar goed het is paren, dan toch maar 2♣.  
Hoeveel meesterpunten heb jij eigenlijk Pieter? 
  
 
Z/Allen    
  ♠ V8   
  ♥ HB105   
  ♦ AH1096   
  ♣ 107   
♠ 53 ♠ AH10642 
♥ V42 ♥ A63 
♦ B2 ♦ V854 
♣ V86542   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  ♠ B97   
  ♥ 987   
  ♦ 73   
  ♣ AHB93   
 
Voor 2♣ heeft u een beetje weinig, maar als u besluit 
te passen, kan er het volgende gebeuren: 
 
W N O Z 
- - - pas 
pas 1♦ 1♠ pas !!?? 
pas dbl 2♠ 3♣ 
dbl Allen pas   
 
Dit contract gaat kansloos 2 down. Zuid zal toch een 
keer moeten bieden. Het lijkt veel praktischer 
onmiddellijk 2♣ te bieden. Een beetje overboden, 
maar je bent er dan gelijk van af. Daarna eventueel 
een beetje op de rem trappen. Partner zal echter 2♦ 
herbieden en oost 2♠, waarmee de bieding wellicht 
besloten wordt. Dat contract gaat down en u wordt 
beloond met een goede score. Als u - zoals enkele 
panelleden – 1SA biedt, is het eindcontract 
vermoedelijk ook 2♠.  
 
Waardering: 
2♣= 5; 1SA=3, doublet= 1; pas= 0 
 
6. N/Allen 
Zuid: ♠ -  ♥A2  ♦AV1082  ♣HVB832 
W N O Z 
- pas pas 1♣ 
4♠ dbl pas ?? 
Wat biedt u ?? 
 

Huub van der Wouden: 4SA 
Tweekleurenspel met langere klavers. Maat dubbelt 
altijd als ie wat punten heeft, dus blijven zitten is 
geen optie (Bx Bxxx Hxxx Axx). Jammer is wel, dat 
we waarschijnlijk niet meer in zes komen, maar de 
kans dat we meer dan +500 halen tegen 4♠ acht ik 
niet zo groot. Nou ja, tegen Marcel en Svend 
misschien wel dan.  
Het hebben van een dergelijke reputatie, streelt het 
ego. Bovendien biedt het ons de kans om er nu eens 
met echt goede handen in te vliegen en scores als 
+790/990,1190 e.d. te noteren….. 
Frans Borm: 4SA. 
Partner belooft een punt of tien en als hij daarbij 
♠HVxx heeft, hoeft hij niet te dubbelen. 5 laag lijkt me 
dus gemaakt, 6 laag moet kansrijk zijn en zelfs zeven 
is niet uitgesloten. Als hij nu 5♦ biedt, ga ik met 5♠ 
naar klaverenaas hengelen voor zeven. Biedt hij 5♣, 
dan plak ik er nog een klavertje aan.       
Toine van Hoof: pas  
Dit is een lastig probleem. West zal wel niet helemaal 
idioot zijn, dus die heeft een semi-solide achtkaart of 
een zeven-vier/vijf. Partner belooft drie slagen, 
waarvan minimaal één in troef. Heeft hij ♠HBx, dan 
heeft hij van de drie in mijn kaart ontbrekende 
plaatjes er één. Heeft hij alleen ♠H of ♠V, dan heeft 
hij twee van die plaatjes. Het kan nog slem voor ons 
zijn maar dat gaan we zeker niet bieden (partner zou 
dan over 4SA naar 6♣ of 6♦ moeten jumpen). 
Bovendien is 4SA geen duidelijk bod. Het kan best 
een 0-4-4-5 aangeven en op 5♥ zit ik niet te 
wachten. Kortom: slem gaan we nooit meer bieden, 
de manche is niet gegarandeerd en 4♠ gaat vrijwel 
zeker down. Ik pas voor de vrijwel zekere plus. 
We weten wel dat je erg conservatief bent, maar 
deze hand is te sexiel om mee tegen te spelen. 
Peter van der Linden: 5♦.  
Alweer geen meerderheidsstandpunt vrees ik. Ik ga 
niet tegenspelen: ‘If God had intended me to defend 
4♠, He wouldn’t have given me....’ Met 5♦ loop ik 
bewust het risico dat maat naar 6♣ moet als hij geen 
ruitenfit heeft en ongeschikte plaatjes: ♦H en ♣A bij 
west (of ♥HV en ♣A)! Jammer dan.  
Ik dacht eerst aan 5SA, maar maat durft een goede 
ruitenkleur niet te bieden als hij de harten niet kan 
verdragen (ik kan immers wat hem betreft klaveren-
harten hebben, dan wel met vier hartens 
vermoedelijk). Hij biedt 6♣ met ♠Hxxx ♥Hxx ♦Hxxx 
♣xx: één down met 6♦ dicht.  
 ‘Gewoon’ 4SA heeft geen voordelen boven 5♦. Wel 
nadelen: als maat op 4SA namelijk 5♣ biedt en ik 5♦ 
is dat onduidelijk: tweede kleur of: controle, klaveren 
troef, harten als tweede kleur? 
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Direct 5♦ maakt mijn verdeling en kracht meteen 
duidelijk. Ik dwing hem naar 6♣ als hij geen ruitenfit 
heeft, dus ik beloof véél. Met een ruitenfit biedt-ie dus 
zeker 6♦. Elk bod in een hoge kleur is nu een 
controlebod. Dat biedt ons soms de kans zeven te 
bereiken als hij de golden hand heeft. En heeft-ie, 
anderzijds, ♠HVxx ♥Vxxx ♦xxxx ♣x, dan ontsnap ik 
nog in 5♦ (ja, dan had ik dus moeten passen). 
Als jullie in het biedbakje een 5SA kaartje hebben, is 
er toch ook wel een kaartje met 4SA? 
Maurits van der Vlugt: 4SA. 
Te sterk voor direct 5♦, waarop maat met Hxxx, Vxx, 
Bxxx,Ax zomaar zou kunnen passen (groot slem op 
snit). Dus laat ik hem nu kiezen uit de lage kleuren, 
waarop ik met 5♠ vervolg (of 6♣ over 5♥). Maat kan 
zien dat ♦H and ♣A sleutelkaarten zijn. Op eentje zal 
ik redelijkerwijs rekenen gezien zijn 'card showing' 
dubbel (dwz: dus niet HVBxx van schoppen en 
verder niks), maar alle twee moet genoeg zijn voor 
zeven. 
Je optimisme wordt naarmate je ouder wordt steeds 
groter Maar ja, jeuk is erger dan pijn, vertelt Marcel 
Svend regelmatig. 
Rinus Balkenende: 5♦  
Een klassieker en veruit het lastigste spel. Bridge 
kent (veel) gebroken harten en nu zit ik met gebroken 
ruiten. Om het nog moeilijker te maken. Natuurlijk is 
mij 4 SA als uitnemer bekend en het zou kunnen dat 
het precies een 6-kaart ♣ + een ♦-alternatief 
aangeeft, maar daar durf ik niet op te vertrouwen, 
want dadelijk denkt partner nog aan ♣ + ♥ . Als 
uitnemer leidt dat hier beslist niet tot meer controle 
en aan 5♣ als eindcontract geloof ik niet meer. Ik ben 
optimistisch en geloof dat 5♦, dat deze hand bijna 
perfect omschrijft, de enige weg is naar iets heel 
moois. 
Alex van Reenen: 4SA 
Pick a minor en na de gepickte minor doe ik met 5♠ 
nog een grootslem poging. 6-laag wil ik zeker spelen, 
maar ik laat maat graag meedenken over 7. Goed 
voor het partnership, Koeno…. 
Goeie tip Alex.  
Kees Wulffelé: 5♦ 
Natuurlijk gaat 4♠ down maar er zijn teveel 
mogelijkheden voor een groot spel bij ons. Ik denk 
dat 5♦ nu wel een 6-5 moet aangeven en vertrouw 
op partner’s beslissing. Ook over 5♠ heb ik gedacht, 
maar dan heb ik in m’n uppie al besloten dat het zes 
moet zijn.  
En dat zou wel eens niet kunnen kloppen. 
Pieter Steinz: pas 
Onder het motto van mijn oude leermeester over een 
half ei pas ik, het spel zit voor de tegenstanders 
optimaal scheef, ik ben goed voor 3 defensieve 
slagen en 6 of misschien 7 in minor is me te wishfull 
thinking, temeer daar noord een veilige klaver lead 
heeft. 
Je krijgt inderdaad slechts een half ei, terwijl je met 
een bod geen lege dop had gekregen. 
 

 
N/Allen Benito Garozzo   
  ♠ HB86   
  ♥ 764   
  ♦ HB6   
  ♣ 754   
Bob Goldman   Mike Lawrence 
♠ AV975432 ♠ 10 
♥ 1053 ♥ HVB98 
♦ 9 ♦ 7543 
♣ A   

N

O

Z

W

 ♣ 1096 
  Gorgio Belladonna 
  ♠ -   
  ♥ A2   
  ♦ AV1082   
  ♣ HVB832   
 
Belladonna liet zich niet van zijn oorspronkelijk plan 
afleiden: 
 
W N O Z 
- pas pas 2♣ 
4♠ dbl pas 4SA 
pas 5♣ Allen pas  
 
Ondanks het feit dat de Italianen een 1♣ opening van 
16+ punten hadden, opende Belladonna deze hand 
met 2♣: 6+♣ of 5♣ met 4 hoog, 11-15. Hij kon nu zijn 
hand goed omschrijven met 4SA dat een 2e kleur 
beloofde en een hele sterke hand. Ook op dit spel 
bewezen de Italianen hun superieure biedtechniek. 
De Dallas Ace Bob Hamman – toch ook niet de 
minste – opende 1♣= 17+ punten. En bood na het 3♠ 
bod van Bianchi en een doublet van zijn partner 4♦, 
maar paste op het door Goldman  gedoubleerde 4♠ 
van Bianchi. 5♣ werd gemakkelijk gehaald, terwijl 4♠ 
slechts 1 down ging. Na 7 van de 8 zittingen van 16 
spellen leidden de Italianen in de finale van het WK 
in 1973 met maar liefst 330-125.  
 
Waardering: 
4SA= 5; 5♦= 3; pas= 1 
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De uitslag en de tussenstand na zeven rondes zijn 
 

: 

 
 1 2 3 4 5 6 Pt Saldo Tot 
Huub v/d Wouden 4♥ 1 Dbl 4 Pas 1 Dbl 5 2♣ 5 4SA 5 21 172 193 
Frans Borm 2♦ 5 Pas 3 4♣ 3 4♦ 3 2♣ 5 4SA 5 24 164 188 
Toine van Hoof 2♦ 5 Dbl 4 Pas 1 Dbl 5 2♣ 5 Pas 1 21 159 180 
Maurits v/d Vlugt  2♦ 5 Pas 3 Red 5 Dbl 5 2♣ 5 4SA 5 28 148 176 
Peter v/d Linden  2♦ 5 4♥ 0 Red 5 Dbl 5 Pas 0 5♦ 3 18 151 169 
Alex van Reenen * 2♦ 5 2SA 5 Pas 1 Dbl 5 1SA 3 4SA 5 24 139 168 
Rinus Balkenende 2♥ 3 Pas 3 3♠ 0 4♦ 3 1SA 3 5♦ 3 15 148 163 
Kees Wulffelé 2♦ 5 Dbl 4 3♠ 0 Dbl 5 1SA 3 5♦ 3 20 127 147 
Pieter Steinz 2♥ 3 Pas 3 4♣ 3 Dbl 5 2♣ 5 Pas 1 20 122 142 
 
 
**  De berekening van de score van Alex is 
gebaseerd op het gemiddelde (121.2 punten). Deze 
keer 57%. Totaal 247% uit 5 keer (gem 49.4%). 
Agnes’ oplossingen kwamen te laat en is daarmee 
afgehaakt. Het valt ook niet mee als je pas honderd 
(samen met haar vriendje Niels) bent geworden. 
 
Dit is het einde van deze sessie. Gewonnen door 
Huub van der Wouden. Ondanks de moeilijke 

problematiek met betrekking tot de waardering, komt 
de jury tot de conclusie dat Huub een zeer goede en 
terechte winnaar is van dikwijls moeilijke problemen. 
Frans Borm volgde hem toch redelijk dicht op de 
hielen, maar kon ondanks een verwoede eindsprint 
hem niet meer bedreigen.  
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Oh oh oh oh , 
Waren wij vergeten te vermelden dat Margriet de verspreiding en bestickering (leuk woord !!!) van Star Magazine 
doet. 
 
Margriet komt eerder op de clubavond om dat allemaal te regelen en dan ziet ze dat iedereen met naam en 
toenaam vermeld is. 
Daarom voor al die keren dat wij het als redactie vergeten zijn ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 

Margriet Jansze: Verspreiding en bestickeren clubblad 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


