
Afgelopen dinsdag op de club.....

17 januari 2012, 3e avond Howell

“Boemerang ... rijmt op dadendrang”

Door Jaap Hazewinkel

Ik kreeg tijdens de wedstrijd gisteren van mijn zoon het bericht dat zijn fiets was gestolen. Hij 
was vergeten hem op slot te zetten en dan ben je in Nederland direct de klos. Deze dader stak 
zijn nek uit en ging er met een prijs vandoor.
“Matchpoints”, of “Howell”, of zoals Nederlanders het noemen “paren” (niet-bridgers hebben wel 
eens een vraagteken op hun voorhoofd als je zegt dat je gaat paren) is een gek spelletje. Ook 
zo gisteravond. Je kan zo nu en dan je nek uitsteken en iets geks doen. Soms kun je er dan met 
een mooie score vandoor gaan, soms echter krijg je op lelijke wijze de deksel op de neus. Zo is 
deze wedstrijdvorm een beetje als het gooien van een boemerang... je kunt je tegenstanders 
raken maar je actie kan ook hard terugkomen. Uiteraard volgen een paar voorbeelden.

We trapten af tegen Maarten Scholaardt en Oscar Nettl. Deze heren wilden een aanwinst voor 
de club zijn en bewezen dat door onze openingstafel meer dan 65% te scoren. Dat betekende 
34% en een kop koffie voor ons. Welkom, mannen!

 

Peter van der Voorden en Niels van der Gaast staken hier hun nek uit en belandden in 6 SA. ♠B 
kwam naar beneden en toen waren er 12 slagen. Minder dan de helft van de paren bood dit 
slam, een aardige 80% voor de buren. Boemerang trof doel...



West Noord Oost Zuid
pas

1♠ 2♣ dbl 3♣
3♥ 5♣!? dbl allen pas

Leon volgt 2♣ en ik steun een keertje. Leon legt de druk erop (niet ieders keus, zo blijkt uit de 
frequentiestaten, maar niet ongebruikelijk) en Peter van der Voorden neemt de juiste beslissing 
door te doubleren: dit kan 3 down, goed voor een top. In het tegenspel gaat er echter iets fout 
waardoor de boemerang aan beide zijden doel mist. 
Slechts één keer is 5♣ drie down gegaan over alle lijnen heen. Meestal zal Oost met ♥A starten 
en schoppen naspelen. Na tweemaal schoppen lijkt het logisch op harten na te spelen, maar 
leider kan dan loser-on-loser een ruitentje afgooien, en een tweede ruitenverliezer op ♥V.

Alweer nemen wij de boemerang ter hand:

West Noord Oost Zuid
1♠ pas 1SA* * rondeforcing

pas 2♣** pas 2♠ ** kan vanaf 3-kaart
allen pas



Stoppen in 2♣ of zelfs 3♣ bieden lijkt beter, maar in paren betaalt schoppen beter... Ik gok 
daarop en we mogen 2♠ met een overslag maken voor een volle top. Als ik pas op 2♣ dan zal 
west er waarschijnlijk nog inkomen, en dan bereiken OW 3♦ wat meestal gemaakt wordt. 

In viertallen is dit een saai spelletje. OW bereiken 4♠ en daarin zijn 11 slagen. In paren kun je 
overwegen in 3SA te zitten, omdat daarin vaak evenveel slagen zijn als in schoppen. In dit geval 
echter is de duplicatie in ruiten dodelijk en zal de boemerang na een start in die kleur keihard 
terugkomen.

NZ (Ronald Brantsma en Alex van Reenen) komen in 3SA nadat ik op 1♣ een ondermaatse 
dubbel had losgelaten (optimale shape en mijn partner had al gepast). Dit is voor mij het meest 
interessante spel van de avond voor wat betreft het afspel.
Tegen 6SA start je ♥H (de downstart) maar na mijn start van ♠V zijn er 12 slagen te maken. 
Maar ja, met de klaveren 3-3 zijn er zelfs 13 slagen en met klaveren 4-2 zijn er makkelijk 12 
slagen, dus begint Alex met die kleur en eindigt met 11 slagen.
Voor mijn doublet op 9 punten moet ik haast wel een optimale shape hebben, dus is een 
vriendelijk klaverzitsel onwaarschijnlijk. Hoe maak je dan wel 12 slagen na schoppenstart?



Neem de eerste slag (bv met ♠A, maar het maakt niet uit waar) en speel eerst je ruiten uit. Als 
OW normaal afgooien gooit oost daarop twee harten en een klaveren weg (zuid laat namelijk 
ook eerst een klaver gaan en dan twee schopjes). Dan driemaal klaveren. Oost heeft inmiddels 
twee harten en een schoppen afgegooid. Zuid incasseert ook nu ♠H:

Zuid speelt ♣6 voor oost en in dezelfde slag wordt west gesqueezed. Een losing squeezecard!
Leuk zult u zeggen, dus oost moet op zijn klaveren blijven zitten. Dat kan, maar dan gebeurt er 
wat anders:

Zuid is aan slag en speelt ♣H... West bezwijkt. Als ♠10 de deur uitgaat wordt ♠7 de twaalfde slag 
en dus laat West ♥10 gaan en Noord ♠7. Nu speelt Zuid ♥B en duikt  wanneer deze gedekt 
wordt; Zo maakt Zuid twee hartenslagen. 
Deze speelfiguur noemt Clyde Love de “delayed duck” en het is de eerste keer dat ik deze vogel 
in het wild tegenkom!



West Noord Oost Zuid
pas pas 2♦* * zwak met 5+♥ of iets sterks

pas 2♥ allen pas

Ik zat west en had best een aardige hand, maar ik kon niet doubleren met mijn secce ♦V. Als 
zuid’s 2♦ multi was geweest had ik nog 3♣ kunnen bieden. Dat is dan bij ons 5+ klaveren en een 
vierkaart schoppen met een minimale opening. 
Gelukkig ging dat niet en het bleek dat zuid iets gedaan had wat de rest van het veld niet deed 
en noord had de ondankbare taak dit contract te spelen... de boemerang van zuid velde zijn 
partner want Leon in Oost startte ♣H, ♦A, ♦ getroefd, ♣A, ♣B getroefd, ♠H en zo gingen NZ voor 
-200 en een fijne score voor ons.
Zou ik echter toegegeven hebben aan de dadendrang, dan waren wij de klos geweest....

West Noord Oost Zuid
1SA* * 14-16

???

Wat te doen? Passen is in de roos, maar als er dan in noord naar klaveren getransfereerd wordt 
of zo, dan mag je je nek op drieniveau gaan uitsteken. Tot opluchting van noord nam ik actie en 
kwamen we in 2♠, met een overslag gemaakt door Leon, en daarom al een score boven het 
midden. Geen slachtoffers ditmaal.



West Noord Oost Zuid
pas 1♥

pas 3SA* pas 4SA * no-splinter
pas 5♠! ** pas 6♥ ** 2 key cards en troefvrouw
allen pas

Noord belooft hier iets wat hij niet heeft en Zo komt zuid in klein slam. Wij gingen als OW knock-
out al hoopte ik heel even dat ♦H in de tweede slag zou overleven....

In het algemeen had ik gisteren het idee dat je je dadendrang moest beteugelen en vaak was ik 
blij dat ik geen actie had ondernomen, ook al had ik heel even met de gedachte gespeeld.

Terug naar de gestolen fiets. Nou wil het feit dat er op de plek waar de fiets van mijn zoon stond 
camerasurveillance is. Wat hoop ik toch dat de dadendrang van de dief als een boemerang bij 
hem terugkomt!
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