
Afgelopen zaterdag in de 2e Divisie... 

 

12 januari 2013, 9e en 10e zitting 

Geïnspireerd bieden van partner 

door Jaap Hazewinkel 

 
Deze keer vond de competitie plaats in Bussum, de thuishaven van DCB, waar Leon en ik vorig 
jaar nog voor uitkwamen in de Tweede Divisie. Echter meer dan een vriendelijk praatje met 
Marga, vaste waarde achter de bar, kwam er eigenlijk niet van, ook omdat ik meteen na afloop 
richting de verjaardag van een vriend moest. Partner was wel geïnspireerd. 
 
De eerste wedstrijd ging tegen APIH Buiten, een team dat toch enige reputatie heeft. Vooraf 
hadden we vrede gehad met een gelijkspel maar het werd veel beter dan dat. 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
  pas  1♦  1♠ 
2♥  dbl !  3♦  allen pas  dbl = Snapdragon double 
 
Dit doublet hadden we al enige tijd geleden afgesproken, maar toen het een keer voorkwam was 
ik het vergeten. Nu niet, ik alerteerde dbl en legde uit dat dit 5 klaveren en een doubleton 
schoppen aangaf. Net als aan de andere tafel kwamen OW in 3♦, maar ik kon nu ♣H starten, ♣B 
naspelen en een 3e ronde kon ik hoog voortroeven. ♠A, schoppen na bracht Leon weer aan slag 
die opnieuw klaveren kon inspelen en zo maakte ik troef boer en troef tien. De leider had de rest 
maar was wel 2 down. Aan de andere tafel werd 3♦ gemaakt. Mooie afspraak, dat snapdragon 
doublet. 
 
Halverwege na 12 tamelijk slaapverwekkende spelletjes stonden we 11 imps voor, (20-9) en al 
die 9 imps gingen in hetzelfde spel overboord. Best solide dus. 
 
Gelukkig bracht de 2e helft wat meer vuurwerk. Eerst komen onze tegenstanders in een 4-3 fit in 
4♥ waar ze ook even in het dode 3SA zaten. Helaas voor de opps zitten de troeven 6-0!  
Nee, ik heb niet gedubbeld, 4SA heeft aardige kansen. 
 



Het spel daarop missen beide partijen slem (met troef HVB buitenboord niet zo gek): 

 
 
Niet veel later komt deze freak langs: 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
pas  1Sa*  4♥  ...5♣  1Sa = 10+, 5+♣ 
5♥  6♣  6♥  dbl 
allen pas 
 
Ik had geen idee wat hier aan de hand was. Wat moest ik me bij 4♥ voorstellen? Was 5♣ een 
redbod of serieus? Ik heb maar dom gedacht: “Als partner 4♥ kan bieden en ik heb ♥VBxx mee, 
dan mag ik nog 5♥ bieden”. Leon neemt ook 6♣ nog geïnspireerd uit en gaat 2 down, terwijl Stef 
en Gerard het klein slem klaveren ook bieden en wel mogen afspelen. Vette winst.  
 
Over inspiratie gesproken: 



 
 
Ik open 1♠ in de zuidhand, West past en Leon volstaat met 2♠. Dat belooft 8-10 met een 3-kaart 
mee, dus het is wel constructief maar het was maar weinigen gegeven zo laag te blijven. Acht 
slagen was ook het maximum met dit wrede zitsel.  
 
Er ging nog meer onze kant op door goed spel en goede biedbeslissingen en een enkele keer 
hulp van Vrouwe Fortuna (ook wij komen in een 4-3 fit harten maar nu zitten ze gewoon 3-3).  
Aan het eind van het verhaal staat er 58-22 op het scorebord en een 22-8 overwinning, onze 
grootste tot nu toe (en met de sportieve complimenten van Ad Cosijn) is een feit! 
 
Op dus naar de tweede wedstrijd, nu tegen het minder illustere Vriendenkring 5. Maar ja, het 
blijft bridge... 
Achteraf bleken we op de eerste 12 spellen 22 imps te hebben gescored in de butler, maar het 
voelde niet zo. Weliswaar kregen we een sloot punten in de schoot geworpen toen de opps in de 
4-3 fit schoppen gingen zitten en 3 down gingen kwetsbaar terwijl het veld minstens 10 slagen 
maakt in 3SA, maar ik vergat een 3SA down te spelen. 
 
Dit is het aardigste spelletje uit de eerste helft: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1♥  pas  1Sa*  ? pas  * ronde-forcing 
2♣*  pas  2♥  2♠  * kan vanaf een 3-kaart zijn 
3♥  allen pas 
 



Leon vond zijn hand kennelijk te mooi voor pas en besluit een minisupport aan te geven, 
systematisch 6-7 met een 3-kaart of zelfs false preference. Ik zit bijna in 4 maar kan me nog 
inhouden. Immers, met deze lay-out zijn er minstens 4 slagen beschikbaar voor de 
tegenstanders; met troefstart misschien zelfs 5. 
Zuid trapt af Met ♦A, ♠A, ruiten na. Ik troef en ga in de cross-ruff: ♣A, ♣ getroefd, ♦ op, 
voorgetroefd met ♥10, overgetroefd met ♥B; ♣ getroefd, ♦ getroefd, ♣ op. 
Noord heeft nog ♥Vxx en ♠H8 en met een zekere slag in troef besluit hij niet hoog voor te 
troeven om dat te berouwen als ik met de laatste troef in dummy de slag win om hem in te 
gooien met ♠H: hij moest van zijn ♥Vxx afspelen. 
Ik heb in mijn leven vele malen iemand ingegooid, maar ik denk dat dit de eerste keer is dat ik 
iemand ingooide om me een troefslag extra te bezorgen.... 
 
Ons gevoel bleek wel bewaarheid: we stonden halverwege iets achter, dus was er werk aan de 
winkel... Ging het mes op tafel? Nee, maar toch vroegen we wel een aantal malen de arbiter aan 
tafel. Deze lieten we voorbijgaan: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1Sa *  dbl **  pas  3♠  * 12-14  ** zwarte of de rode kleuren 
pas  4♦  dbl  4♠ 
pas  pas  dbl  allen pas 
 
Noord alerteerde 3♠ als Pass-or-Correct maar Zuid had daar een ander idee over. 4♠ ging down 
voor een prima score. 
 



Deze echter zal de gemoederen wellicht nog even bezighouden: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      2♦*  * multi 
pas  4♥ *  4Sa **  pas  * Pass or Correct  ** minors 
5♦  dbl  allen pas 
 
4♥ was – lijkt mij – om te spelen dus ik vraag de arbiter om een oordeel. Noord verweerde zich 
met 'Ik wilde gewoon 4-hoog spelen, het was PoC'. Vreemd. Waarom niet 2SA en na het 
antwoord van partner 4♥? 
Leon inmiddels dacht: 'Zij een fit, wij een fit' en zo kwam ik in 5♦ te zitten wat 2 down ging. 
Jakkie. Toen ik deze kaart oppakte dacht ik geen moment leider te worden! 
 
De arbiter oordeelde in eerste instantie 'Vergissing in het bieden, en dan voorzien de spelregels 
niet in een aanpassing van de score'. We bedankten de arbiter voor haar oordeel.  
Vervolgens kwam ze terug op dat eerste oordeel, o.a. omdat NZ geen ingespeeld paar zijn. Ze 
ging ervan uit dat zuid 4♠ zou hebben geboden en dat als dat gedoubleerd zou worden, Noord 
zou weglopen naar 5♥ voor 1 down gedoubleerd. Dat werd haar Salomonsoordeel en hoewel in 
de praktijk 5♥ 2 down zal gaan, was dat al een enorme verbetering ten opzichte van -500...  
 
Mogelijkerwijs zijn NZ in protest gegaan tegen deze arbitrale beslissing, ik moest meteen weg. 
Kan nog wel een slok op een borrel schelen in de uitslag. Ik denk dat noord er beter aan had 
gedaan toe te geven dat hij zich met 4♥ had vergist in plaats van te beweren dat hij het ook had 
bedoeld als Pass or Correct.... 
 



Even later stond de arbiter weer aan tafel: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1Sa *  pas  2Sa **  pas  * 12-14 ** o.a. zwak met ♣ 
3♣  *  allen pas       * verplicht 
 
Het is 5♦ (en in de praktijk ook vaak 4♥) voor NZ maar wij kopen het contract in 3♣. Dat is al 
winst, maar voordat we iets kunnen roepen liggen er 2 kaarten open op tafel: ♥A in Zuid (die 
voor de beurt was uitgekomen) en ♣B in Noord. Arbiter oordeelt dat ♥A een grote strafkaart is en 
ik besluit de als ik harten naar dummy toe speel deze keer niet de ♥H te proberen ☺.  
 
Het volgende spel was het allerlaatste spel van de dag en ik had het gevoel dat we nog een 
goede score nodig hadden. 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  1♦  pas 
1♥ *  pas  2♦  pas  * minstens 4 ♠ 
3SA  allen pas 
 



Noord start een kleine klaverem voor de 10 en de V. Ik zak een ruiten (die moeten zowiezo 3-3 
zitten) en zuid persisteert in klaveren: de boer, genomen met mijn aas. Mijn schietgebedje heeft 
het gewenste resultaat en ik speel de ruitenkleur uit, mezelf zo’n beetje squeezend. Eerst een 
schoppen weg en dan als zuid ♥6 en ♥10 laat gaan ook 2 hartjes bij mij. Ik speel nu harten na 
voor V-H-A. 
Noord begaat nu de fout ♣H en ♣6 na te spelen en ik maak mijn zorgvuldig bewaarde ♣7 
(zonder ♣7 zou ik uiteraard nooooit 3 Sans hebben geboden ☺).  
♥B en ♠H zijn slag 8 en 9.. terwijl ik double dummy maar recht heb op 7 slagen....  
 
De tweede helft was uitslaan zo een feest, en we wonnen de pot met 20-10. 
 
In crescendo geëindigd en 42 Vips uit 2 wedstrijden.. we staan nu echt in het linkerrijtje! 
 
De competitie is na 10 van de 13 wedstrijden nog allesbehalve beslist. Bodegraven verloor van 
Star 7 en staat slechts 4 VIPs voor op ADG. Vriendenkring 2 en Star 7 hebben nog een kans als 
Bodegraven en ADG het in de volgende rondes laten liggen. Wij zullen tegen Bodegraven in de 
laatste wedstrijd zeker ons best doen om Star 7 een kans te geven. Eerst echter over 2 weken 
de wedstrijddag van maar één potje: 
 

 
 
Star 7 en Bodegraven kunnen goede zaken doen terwijl VK 2 en ADG gaan bekijken wie het 
recht heeft het hoogst van die twee te eindigen. Ik voorspel dat we de laatste wedstrijddag 
ingaan met ongeveer de volgende stand: 
 
1 Bodegraven  215 
2 ADG   207 
3 Star 7   199 
4 Vriendenkring 2 191 
 
We zullen het zien... 
 
Overigens staan alle STAR teams wel “boven de streep”. 
 


