
Afgelopen dinsdag op de club

Dinsdag 22 mei 2012, Howel II-4

Buiten Star

Door Marc Kuijpers

De Goudhaantjes bridgen al een lange tijd samen, maar soms doen ze het ook wel eens 
zonder elkaar. Afgelopen maandag speelde ik met een gelegenheidspartner op een club in 
Den Haag (niveau A-lijn 1e klasse t/m 2e  divisie) en toen overkwam mij het volgende:

Je besluit na een kwetsbare Muiderberg-opening 2SA te volgen met de volgende hand:

De linkertegenstander doubleert en iedereen past. Ik wist verder ook niets meer te verzinnen 
en moest vervolgens 8 (!!!) klaverslagen incasseren. Ruiten aas heb ik ook niet gemaakt en 
-800 ofwel -13 IMP was het resultaat. Erg pijnlijk!

Het hele spel:

3SA in noord is down met een schoppenstart (of harten uit en schoppen aas na). 5  is ook 
kansloos, de tegenstanders hoeven maar 1 keer troef te spelen en de dummy kan de leider 
niet meer helpen.
Die achtkaart klaver deed me meteen denken aan het DOMBO viertallentoernooi. Als de 
Goudhaantjes samenspelen, lopen zulke spellen ook een stuk beter af. 

We speelde in  de tweede ronde tegen het Seniorenteam, het volgende gebeurde er:



W N O Z
2 * pas 3 *: zwak met harten en schoppen (tenminste 5/4)

pas pas dbl 5
pas pas dbl allen pas

Op 3  kon ik (als noord) domweg passen, er werd mij immers niets gevraagd. U weet 
inmiddels dat het bieden bij de Goudhaantjes wel eens anders kan gaan, maar het 5  bod 
kwam voor mij als een enorme verrassing. Onder de noemer “er wordt mij nog steeds niets 
gevraagd”, heb ik maar weer gepast. Dat de hartensnit goed zat, maakte de verrassing 
helemaal compleet… 5  contract!
Ons nevenpaar ging ongedoubleerd 2 down in 4 , zodat het spel +350 opleverde.

Het spel wat team NDC Den Hommel nog lang zal heugen, is spel 7 van de middagzitting.   
Heeft u wel eens 22 IMPen op een spel gewonnen? Stuur uw bijdrage op naar 
marckuijpers@hotmail.com en voor het mooiste spel zal ik een prijsje beschikbaar stellen.  

De Goudhaantjes hebben wat hulp nodig van het nevenpaar en de tegenstanders, maar een 
ruime plusscore helpt altijd wel. Je zit west (allen kwetsbaar), je hebt de volgende kaarten 
opgeraapt en het bieden gaat:

W N O Z
pas

pas 2 * dbl 4 *: zwakke twee
pas pas 5 pas
6 allen pas

Ik heb na 5  toch maar de zesde eraan geplakt. Ik breng 1 slag en 3 troeven mee.
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Alleen met de troeven 3-1 gaat het down (bij een klaver of ruiten start bereik je de dummy 
niet snel genoeg om je verliezende klaver op te ruimen). Zuid startte braaf harten en het spel 
zat gunstig, zodat het afspelen vanzelf ging. 
+1460, een lekker score. Aan de andere tafel ging het bieden heel wat anders. Na 20 
misverstanden moest west uiteindelijk 5  geredoubleerd afspelen, dat heeft hij niet gemaakt. 
5 xx -3 levert 1600 op, bovenop de 1460 die wij meebrachten. In totaal levert +3060 22 
impen op en dat in een wedstrijdje over 7 spellen. 

Na dit geweld aan scores kom ik bij de clubavond. Dinsdag mochten we ook tegen de 
winnaars van het DOMBO toernooi spelen, Rian en Willem. Van harte gefeliciteerd met deze 
knappe prestatie!!! De avond begon al met een vreemd biedverloop. Hoe goed zijn uw 
afspraken na een zwakke opening voor beide hoge kleuren?

W N O Z
2 * 2SA** pas … *: zwak met hoge kleuren **: 16-18

Onze afspraken waren helaas niet goed genoeg, zodat we verongelukte in een te hoog SA-
contract. Op dit spel lijkt 3  een stuk beter dan een 2 sans. In de B-lijn zou je voor 3  -1 nog 
67% krijgen.   

Hoe goed zijn uw afspraken na een doublet op stayman?



W N O Z
pas

pas 1SA pas 2
dbl pas 2 allen pas

Noord ontkende de klaverdekking, dus Goudhaantje Kreuning kon snel nog even de 
ruitenstart aangeven en mocht 2 ruiten zelfs spelen. Het contract was goed speelbaar (9 
slagen na een klaversnit). Onze tegenstanders hebben de hartenfit niet meer gevonden, 
zodat wij een goede score hadden. 


