
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
4 september 2012, Interne viertallen 1+2 

Psyches, slechte kleuren en scherpe manches 

door Jaap Hazewinkel 

 
Nadat we vorige week warm hadden gedraaid in de top-integraal zouden we klaar moeten zijn 
voor het echte werk. De voorbereiding echter was met al die heerlijke hapjes en vooral drankjes 
verre van ideaal. Een aantal zeer serieuze kaarters had ik aan het sap zien zitten, maar als er 
prosecco rosé is ga ik toch wel voor de bijl.... Hans, proficiat met het resultaat van de 
verbouwing en dank voor al dat heerlijks afgelopen dinsdag. 
De drank miste zijn uitwerking niet, tenminste, normaal krijg je eens in het seizoen te maken met 
een psych; ons overkwam dit tweemaal op een avond. Zouden de psychers een drankje op 
hebben gehad? In beide gevallen hadden we er uiteraard beter mee om kunnen gaan. 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
    1SA* !? 2♦ **  * 11-14 **♥ or ♠/♣ 
dbl  3♥ *  pas  3♠  * Pass or Correct 
dbl*  pas  3SA  pas  * straf 
pas  dbl  4♦  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Willem Schneider heeft de beloofde 11 punten maar smokkelt “een beetje” met zijn verdeling. Ik 
bied mijn zwarte kleuren aan (dat is na een zwakke sans altijd constructief bij ons) en Rian 
Lukassen laat weten dat OW de meerderheid aan punten hebben. Leon gelooft niet dat ik de 
zwarte kleuren heb en biedt 3♥ wat ik corrigeer naar 3♠. Rian doubleert (desgevraagd voor straf) 
en Leon begrijpt er niets meer van: oost heeft minstens 2 schoppen, Rian doubleert voor straf – 
hoe kan zijn partner nou echte schoppen hebben??? 
Hierna psycht Willem nog een keertje door 3SA te bieden om vervolgens te vluchten naar 4♦, 
waar hij de hele tijd al in wilde zitten. Voldoende mistig allemaal om dit prima slem op 19 HCP te 
missen. Aan de andere tafel: 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
    3SA  4♠ 
5♦  6♠  allen pas. 
 
Geïnspireerd geboden en 15 imps naar de buren. 
 
In de tweede helft worden we weer beetgenomen, nu door Kees Haks: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Janine  Leon  Kees 
1♠  pas  1SA*  2♣!?  * rondeforcing 
pas  pas  2♠?  4♥ 
pas  5♣  pas  5♥ 
allen pas 
 
Achteraf is het allemaal makkelijk. Ik voelde eigenlijk al nattigheid bij de bieding (die stinkt) en ik 
vroeg dan ook of 2♣ niet gealerteerd had moeten worden. Dit werd ontkend. Ook begreep ik niet 
waarom Leon niet doubleerde, want hij moest toch met een sloot harten zitten? 
Eigenlijk had ik toen wel kunnen bedenken wat er aan de hand was. Ik startte in ieder geval 
goed (♠H) en Leon nam over met het aas. Leon dacht nu mij een introever te geven en speelde 
♣ terug, voor mijn aas. Nu had ik moeten nadenken, maar ik dacht nu Leon die ♣-introever te 
geven. Kees maakte dankbaar ♣V op tafel (♦je weg), sneed in ♦ en claimde zijn contract. Als ik 
of Leon ♠ doorspelen is Kees kansloos. Nu kostte het slechts 1 imp (4♥ C aan de andere kant). 
Kees’ overweging was dat hij na direct 4♥ niet wist wat te doen na 4♠....  
Overigens begrijp ik nog steeds niet goed waarom mijn partner 2♠ bood in de uitpas... ☺ 
 
Een ander thema’tje (themaatje?) betrof het wel of niet doen van een slempoging in een kleur 
waarin je zelf wel lengte maar weinig hoge kaarten hebt. Tot twee keer toe stopten we ten 
onrechte (?) af in de manche. 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
  1♣  pas  1♠*  * o.a. een hand met ♦ 
pas  1SA*  pas  2♣ **?  * 15-17 SA ** xfer naar ♦ 
pas  2♦  pas  3♦ 
pas  3SA   allen pas 
 
Na 1SA overweeg ik hoe ik mijn hand ga verkopen. Ik heb nogal wat in ♦ nodig voordat mijn 
hand van waarde is voor partner. Ik besluit daarom een voorstel voor de manche te doen en 
Leon neemt deze aan. Ik had mijn roze bril kunnen opzetten en hem verkopen als MF met ♦ 
maar dan is het nog steeds de vraag of we de stap naar het puike slem vinden.  
 
Ook Leon ziet zich voor een dergelijk dilemma geplaatst: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
    Pas  1♥ 
pas  1♠  pas  1SA*  * 15-17 
pas  3♣ *  pas  3♠  * 5/5 zwart, MF 
pas  4♠   allen pas 
 
Ik besluit om mijn 6-kaart ♥ te verhullen en de hand in 2e instantie aan te bieden als een 15-17 
SA met een 5-kaart ♥. Leon kan mooi 3♣ bieden en omdat ik 3♠ bied in een MF situatie zou 



Leon zijn controles in de aanbieding kunnen doen. Ingegeven door zijn gebrek aan plaatjes in de 
schoppen laat hij het echter bij de manche. Overigens is 6♠ een redelijk contract maar niet meer 
dan dat. Na ♦A start waren 12 slagen echter geen probleem. 
 
Tenslotte waren er tal van manches die wij boden en die redelijk waren maar steeds down 
gingen. Hadden we ze niet moeten bieden? Volgens de double-dummy status op de 
spelverdelingen was het bieden vaak goed, maar kennelijk ons afspel niet... Als je scherpe 
manches biedt moet het afspel uiteraard verzorgd zijn... 
 
Deze was bijvoorbeeld mij te machtig: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
  pas  pas  1♣ 
1♦  dbl*  2♦  2♥  * hartenkleur 
pas  4♥  allen pas  
 
Fors geboden, zeg maar. Mijn opening is al een derdehandsje, en dat partner de manche 
voltankt na een voorpas is ook wat enthousiast. Het zitsel geeft hem gelijik maar mijn afspel niet. 
Rian start ♦V, genomen op tafel. Ik snijd in troef en verbaasd maar opgelucht dat ♥B wint. Ik 
steek over in ♣ en snijd nogmaals in troef en ben dan down. Het lijkt een normale speelwijze en 
als de troeven 3-2 zitten is er geen vuiltje aan de lucht. Nu ze 4-1 zitten krijg ik de timing niet 
meer kloppend.  
Er is natuurlijk een risico aan de winnende speelwijze (ipv de herhaalde snit moet je eerst 3x ♣ 
spelen met het risico dat díe kleur scheef zit en je tegen een introever aanloopt). Als ik echter de 
♥10 juist taxeer zou ik weten dat waarschijnlijk de hartenkleur 4-1 zit. Ik zag echter niet dat er 
een verschil was tussen de twee speelwijzen. Eerst bij ons aan tafel: ik sneed dus in harten en 
speelde nog 2x klaveren. Rian (W) won en speelde ruiten door, die ik noodgedwongen moest 
troeven in mijn hand. De situatie: 
 



 
 
Ik speel nu ♣ en gooi op tafel ♦9 af, maar Willem troeft en speelt ruiten in de dubbel-renonce! Nu 
kan ik wel op tafel troeven en met troef naar de hand maar dan zijn mijn troeven op en maakt 
Rian op het laatst nog een ruiten ipv dat ik ♠H ga maken. 
Draai de timing om (eerst 3x ♣, gevolgd door ruiten terug, getroefd, gevolgd door een 4e 

klaveren, waarop op tafel de laatste ruiten wordt afgegooid) en de situatie is: 
 

 
 
Oost zal troeven en ruiten terugspelen. Je troeft op tafel, snijdt in harten en speelt nu eerst 
schoppen op. Rian zal nemen en ruiten doorspelen: 
 

 
 



Je troeft op tafel. Als Willem een schoppen afgooit, gooi je ♠9 af en vervolgt met ♠H. In alle 
gevallen heeft de verdediging het nakijken. Duidelijk een spel dat me te machtig was (en goed 
verdedigd!). 
 
Gelukkig was ik niet de enige die down ging in een scherpe maar maakbare manche: 

 
 
We zitten in 4♠ wat je eenvoudig maakt als de harten rond zitten en je troefvrouw vindt. De 2e 
klaveren wordt ingetroefd en je zult nu de troeven goed moeten doen. Stel dat je dat doet en je 
troeft ook je laatste klaveren. Dan zijn 3 hartenslagen voldoende voor 10 slagen, maar je moet 
wel zorgen dat west niet een harten kan introeven. Je moet dus een ruiten van tafel spelen via 
♦10 voor ♦B. Uiteindelijk kan leider het altijd goed doen, maar je moet de positie precies lezen. 
Leon dacht aan tafel dat andere kansen groter waren (♠ 2-2 en/of ♥ 3-3)  en ging helaas down. 
 
Wist u trouwens dat Deep Finesse nu gratis te downloaden is? Zie 
http://www.deepfinesse.com/download.html 
 
Hiermee kunt u alle spellen naspelen en kijken waar u het “fout” heeft gedaan. Dit kan zeer 
instructief zijn en ook nog eens heel verrassend. 
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