
Afgelopen zondag in de 2e Divisie..... 

 
9 december 2012, 7e en 8e zitting 

“Leeuwenhart & Co” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Op voorhand had ik wel vertrouwen in deze competitiedag. We moesten eerst tegen de Meijerij 
en vervolgens tegen DCB, de club waarvoor Leon en ik vorig jaar nog aantraden in de 2e divisie. 
De Meijerij stond iets boven ons en DCB stond laatste. Onderschatting echter was gevaarlijk, 
bridge is nu eenmaal een raar spel. Dat bleek. 
 
Na de eerste helft tegen de Meijerij stonden we 11 imps achter. Dat kwam geheel op het conto 
van dit duurste en interessantste spel uit de eerste helft: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
      1♥ 
pas  2♣  pas  3Sa *  * 15-17 SA 
allen pas 
 
Misschien moet ik 2SA bieden in plaats van 3SA (dat is 18-19), maar ook voor 4♣ of zelfs 5♣ in 
plaats van een uitpas door noord is veel te zeggen... zeker achteraf ☺.  
Ik krijg ♠ start en helaas was dat niet onder ♠H vandaan... Aangezien ik niet helderziend ben snij 
ik in ♣ en ben gauw 1 down. Aan de andere tafel werd ook 3SA bereikt wat na een start in een 
rode kleur niet in gevaar is: 11 slagen. 
Double dummy zijn er 13 slagen in SA: ♣A slaan en oost in een ♥/♠ dwang brengen. Eervolle 
vermelding voor Albert Reijnen en Herman Klouwen die als enigen 6♣ bereikten én maakten. 
 
 
 
In de tweede helft zitten we twee keer in 4♥ en twee keer zitten de troeven scheef en ook dat 
kostte: 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon  
    1♠  pas 
2♥  pas  3♥  pas 
4♣ *  pas  4♥  Allen pas   * ♣ controle, géén ♦-controle. 
 
Ik krijg de start van ♠B, genomen op tafel. Ik speel ♥V-H-A en schat Zuid op ♥H10 (met een 
andere holding en meer hartens zou hij een rondje zakken) en speel harten naar de Boer. Doek. 
Ook een ♥ naar de 9 gaat echter niet helpen. Ik kan het nog maken door in slag 3... een kleine 
ruiten na te spelen! Hiermee wordt de verbinding tussen de NZ handen verbroken en als Zuid 
overneemt met ♦H kost dat ook een tempo (leve Deep Finesse). Ging ik niet verzinnen. 
Op de andere tafel start noord tegen hetzelfde contract met ruiten: Na ♦AH, ruiten getroefd is de 
koek echter op als ♥10 vervolgens gevonden wordt. 
 
Even later zitten wij weer in 4♥ en onze tegenstrevers op de andere tafel slechts in 3♥.  
Ik opende in West met 1♥, aan de andere tafel een zware 2♦ (multi). 

 
Oordeel zelf... met de harten 3-2 is dit een eitje, er is verder geen eer aan te behalen. 
 
Gelukkig gaat er ook wat goed. Stef en Gerard bieden de volgende 6♣ uit: 



 
Bij ons wordt slechts 5♣ bereikt na een schoppen preëmpt van Leon. Aan beide tafels +1: Bij 
ons bleef west ♦9 zorgvuldig vasthouden (anders komt oost in een ♠/♦ - dwang). 
 
Leon en ik kregen op het laatste spel ook een schoppen preëmpt: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon  
pas  pas  1♣  3♠ 
dbl (?)  allen pas 
 
Je vierkaart harten verleidt je tot een doublet, maar je renonce schoppen is geen goed teken. Ik 
denk dat deze in het forum van IMP tot een goede discussie kan leiden. We missen zo een 
gelukkige 6♣, maar 5♣ zoals aan de andere tafel is een prima contract. 3♠ ging gedoubleerd 2 
down.  
 
De teller bleef steken op 53-58 ofwel een 14-16 nederlaagje.  
 
Op naar de tweede wedstrijd. DCB had zowaar met 24-6 uitgehaald tegen BCO 4 dus die zaten 
zeker lekker en waren klaar om tegen ons ook goed te spelen. Bij ons aan tafel gebeurde in de 
eerste helft niet veel bijzonders, maar bij het uitslaan sombere gezichten. Stef gaf aan dat hij wel 
eens een betere 12 spellen had gespeeld en we stonden met 43-2 achter.... 



Dat kon dus echt niet en Stef beloofde het tij te keren en ging er in de tweede helft voor zitten. 
Ditmaal niet Stef Leeuwenburg, maar Stef Leeuwenhart met compagnon, aan het werk. 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon  
  1♣  pas  1♦*   * 4+ harten 
1♠  dbl*  rdbl **  1SA  * support ** honneur-dubbel 
3♠  allen pas 
 
Ik heb een prachtige hand in de aanval en zie 4♠ wel zitten als partner een ruitenplaat heeft. Het 
bieden sterft uit. 3♠ kan down met een kleine ruitenstart uit oord maar die verzint dat uiteraard 
niet. Na 2x harten ben ik in mijn hand kan ik ♠H, ♠A spelen en dan ruiten op en de kleur goed 
raden. Ik speel echter alleen ♠A en dan krijgt zuid (die heel goed meteen ♦H speelt) zijn 
introever alsnog. 
 
Stef & Co zitten  in 3SA en de leider noord krijgt 3x ♠ uit. Hij doet de klaveren goed en heeft dan 
al 9 slagen. West komt echter onder druk op alle klaveren en laat een harten gaan. Toen waren 
er 11 slagen... en 11 imps terug. 
 
Op het volgende spel blijven wij met 24 punten ver uit 3SA: 

 



Leon opent 2♣ (o.a. zwak met de majors) en ik kies als west voor 2♥ wat al down moet, maar 
wat na “comedy capers” in de defense met een overslag gaat. Aan de andere tafel wel 3SA, 
kansloos en 3 down gespeeld door Leeuwenhart & Co. Weer 7 imps terug. 
Een paar spellen later komen onze tegenstanders niet goed uit hun defense tegen onze defense 
op 1SA-gedoubleerd: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon  
    1SA*  dbl  * 12-14 
pas**  pas  rdbl  pas  ** forceert tot redoublet 
2♣***  2♠  allen pas   *** zwak met ♣ en een andere kleur 
 
Leeuwenhart & Co hadden minder problemen met deze manche. Weer 11 terug. 
 
Dan komen we goed weg: 

 
Wij blijven als OW steken in 3♦ (lijkt normaal) maar op de andere tafel bereiken OW 3SA met 21 
punten in de gecombineerde handen. Stef legt op ♥B heel goed ♥V en West durft die niet te 
duiken en gaat vervolgens 4 down kwetsbaar... Zakt leider een keer dan maken ze het... 
 
Alweer 11 imps terug – had ook 11 weg kunnen zijn. 
 



Dan weer een 3SA voor Leeuwenhart & Co. Datzelfde contract wordt aan onze tafel bereikt: 

 
 
Leon start ♠V. Dat lijkt fijn voor de leider maar ik maak zo wel ♠H waarna ik voor de eerste keer 
harten kan inspelen voor ♥V en gedoken. Later raadt leider dat Leon (vanwege zijn keuze van 
♠V) ook ♣H heeft en speelt op een gegeven moment ♣ naar de vrouw, voor mijn heer, en ik kan 
weer harten spelen: 1 down. Stef en Gerard maken het als Leeuwenhart & Co: 12 imps winst. 
 
De laatste swing vindt plaats op het volgende spel. De manche is net niet te maken maar Stef 
en Gerard slepen hem er wel uit. Nogmaals 12 impen en 45 impen in 4 spellen op rij....  
 
Zo toverden Leeuwenhart & Co in samenwerking met ons een 43-2 achterstand om in een 65-45 
overwinning: 19-11. Leon en ik haalden opgelucht adem. 
 
In de competitie heeft Bodegraven onze eerste tegenstander (de Meijerij) met 23-7 verslagen en 
ze staan nu duidelijk aan de leiding (16 VPs los). De drie STAR teams staan op plaatsen 5, 6 en 
7 en het ziet er naar uit dat handhaven geen probleem zal zijn, maar promotie is inmiddels 
buitengewoon onwaarschijnlijk. 
 


