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Door Marc Kuijpers 
 
Op deze eerste clubavond van 2013 waren nog 32 paren te vinden die op de ongebruikelijke 
woensdagavond wilden kaarten. Deze mensen werden beloond met mooie spellen en zeer 
gevarieerde scores. Mijn avond is simpel samen te vatten: Een geslaagde dubbele dwang, 2 
keer iemand ingegooid en veel, heel veel dieptepunten.  
 
De malaise begon op het eerste spel dat ik mag afspelen (spel 2): 
 

 
 
West opent 1SA (11-13 punten) en mag dat spelen. Noord start V die je duikt, zuid speelt 

2 bij (aan of even). Je ziet al dat 2  een veel beter contract is, dus je hoopt maar dat zuid 
A2 heeft.  B heb ik dus ook gedoken en toen was het leed niet meer toe overzien! Noord 

speelt A 9 en B na. Noord komt nog een keer aan slag met A zodat het spel  4 down 
gaat en de eerste zaalnul was een feit. 
 
Op tafel 2 revancheer ik mij enigszins. Op spel 6 kom ik door zuid in te gooien tot 10 slagen 
(Peter Bosman heeft al gereageerd op het forum). 
 
Spel 4 was van een andere orde.     
Eerst het bieden, je hebt  

 
 
Ik houd er niet van om hiermee een sterke sans te openen, dus heb ik het maar zo gedaan: 
W N O Z 
2 * pas 2 (R) pas  *zwak met  of iets sterks (R) relay  
3 * pas 3 (R) pas  *sterk met 6+  en 4 kaart hoog  
3 * pas 4SA pas  *4 kaart  
5 * pas 5  pas  *2/5 azen 
5SA pas 7  allen pas  
 



 
 
Noord start B. Het lijkt een mooi groot slem, maar het zit een beetje scheef. Toch haal je 13 
slagen, hoe doe je dat?  
13 slagen in 7  scoort 100%,  
13 slagen in 6  scoort 93%. 
 
Interessant genoeg om dus even goed naar te kijken.  
Oplossing komt verderop. 
 
Spel 17 was vreselijk voor ons.  

 
 
W N O Z 
 1  pas 2   
pas 3  pas 3  
pas 4  pas 4SA 
pas 5  pas 6  
dbl allen pas 
 
Ik wilde mijn partner door middel van doublet graag vertellen dat hij gerust zijn singleton 
ruiten kon starten, waarna ik hem een introever wil geven. Hans start braaf 7. Het maakt 
niet uit welke ruiten west speelt (zuid speelt uiteraard 4 bij). Indien je A speelt, kan op H 
een schoppen weg. Indien je T speelt wordt 9 hoog om een schoppen op weg te gooien.  
Zuid bood 2  om juist de ruitenstart te voorkomen. Ironisch genoeg is dat dus de enige 
maakstart! 
 
Hier komt de oplossing van spel 4: 



 
 
Het is een dubbele dwang! 
Slag 1  Noord  B - 4 - V – A 
Slag 2 West A – 2 – 4 – 6  
Slag 3 West 3 – 5 – V – T  
Slag 4 Oost 3 - 5 - 7 - 4 
Slag 5 West  A – T – 2 – 3  
Slag 6 West  H - 2 - 9 - 4 
 
Nu is de verdeling bekend. West heeft een 2 6 1 4 en zuid een 2 1 6 4. Je speelt vanuit west 
ruiten getroefd, dan vanuit oost harten getroefd en vanuit west weer ruiten getroefd. Oost is 
aan slag, de eindpositie is nu: 
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Slag 10: Op B zit Noord in dwang, hij moet wel 7 spelen , zuid kan B kwijt en west 3. 
Slag 11: Op H heeft zuid een serieus probleem, hij kan het niet meer goed doen. Als hij V 
wegdoet, is 9 de 13e slag. Als zuid V wegdoet, is 8 de 13e slag. 
 
Ik was erg blij dat ik als west dit spel mocht spelen. Zuid gaat zeker H starten, waardoor de 
dubbele dwang niet meer werkt. Bij een minder schreef zitsel is 7  een prima contract. 
 
Over bijzondere zitsels gesproken, hier is een leuk nieuwjaarspuzzeltje:  
“Een beroemde hand uit de tijd van het whist, volgens velen de voorganger van bridge. De 
Duke of Cumberland, zoon van George III, Koning van Engeland, was een zware gokker 
voor hoge inzetten. Op een dag in een van de beruchte speelkamers van Bath kreeg hij de 
volgende hand:" 



♠ A H V B   

♥ A H V B   

♦ A H   

♣ H B 9    

Bij whist wordt de troef bepaald door het draaien van een kaart. Dat bleek een klaveren te 
zijn. De Duke zat links van de gever en mocht uitkomen. Hij kwam uit met klaveren, met de 
bedoeling om de troeven zo snel mogelijk uit het spel te halen om zo zijn hoge kaarten in de 
andere kleuren te kunnen maken. De tegenstanders van de Duke verklaarden vervolgens 
dat hij geen enkele slag zou maken! Daar geloofde de Duke natuurlijk niets van en hij zette 
een bedrag van 20.000 pond in dat hij wel degelijk een slag zou maken.  

Voor we naar het hele spel kijken een tweede scenario. Ian Fleming gebruikte de hand later 
om James Bond te laten schitteren tegen de bad guy Sir Hugo Drax in de film Moonraker. 

West Noord Oost Zuid 

Drax Bond Meyer   

  7♣ pas pas 

doublet redbl pas pas 

pas       

 
Drax kijkt tegen dezelfde hand aan als de Duke of Cumberland en hoort 
Bond 7♣ openen! Natuurlijk doubleert Drax likkebaardend en Bond zou 
Bond niet zijn als hij niet koel zou redoubleren.” 
 
Er is een spelverdeling mogelijk waarbij the Duke en Drax (west) geen enkele slag maken?  
 
Oplossing  google! 


