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

 
3 maart 2013, laatste twee rondes 

Ontknoping 

door Jaap Hazewinkel 

 
De strijd werd geleverd op twee vlakken en eigenlijk speelden de STAR teams op beide vlakken 
een figurantenrol. Bovenin waren Bodegraven en ADG om de eer aan het strijden, met 
Vriendenkring 2 “in with a fighting chance”. Star 7 en STAR 6 hadden in feite nog slechts een 
theoretische kans. 
Onderin streden 5 teams om als beste te eindigen en niet te degraderen. In die strijd was geen 
enkel STAR team vertegenwoordigd. 
In de eerste van de laatste 2 rondes moesten we aantreden tegen BCO 4, het viertal met vier 
sympathieke dames dat aan het knokken was voor lijfsbehoud. Leon en ik leverden een redelijke 
set af met +1 in de butler maar Gerard en Stef scoorden er vrolijk op los en dat eindigde in een 
22-8 zege voor ons.  
Ik maakte mij grote zorgen over de score op dit spel: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  1♥  2♦  2♥ 
2♠  4♥  allen pas 
 
Op de één of andere manier voelde 4♠ niet goed aan. Toch lijkt het niet down te kunnen. Stef en 
Gerard lukte het echter dit contract down te spelen. Ik durfde het niet te bieden; partner kon in 
mijn ogen gezien mijn singleton ruiten wel eens heel kort zijn in schoppen. Zelfs met dit 
schoppenbezit is 4♠ een bloedbad als NZ hun lage kleuren omdraaien... 4♥ ging precies 1 down, 
en zo wonnen we 4 imps op dit spel... 
 



 
 
Ik mag openen als West en omdat 2♣ bij ons onder andere zwak met de majors is, kan ik deze 
hand alleen verkopen door in de 2e ronde 3♠ te bieden en daarna nog 4♥. Ervaring leert dat als 
je een 5-5 opent er meestal iemand anders ook wat shape heeft en je nog een keer mag. Dit 
keer niet, en het gaat 3x pas. Ik maak 10 slagen, één slag meer dan waar ik recht op heb. 
Aan de andere tafel hebben ze een andere kijk op dit spel. Het bieden ontspoort en eindigt in 
6♥.... Het voelde allemaal niet fijn, maar ook hier wonnen we op dit spel. 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
      1♣ 
1♥  1♠*  3♥  dbl  * transfer naar 1SA of zwak+ met ♦ 
pas  4♦  pas  5♦ 
allen pas 
 
Om schoppen te bieden zou Leon 1♥ hebben gedoubleerd. 1♠ lijkt wel op een ruitenkleur te 
wijzen want met 9-10 punten zou hij zelf 1SA hebben geboden. Oost biedt 3♥ en ik heb over en 
dat geef ik middels een doublet aan. Vervolgens hoog ik op naar de manche.  
Oost start harten en west switcht ruiten. Leon is het snijden verleerd en slaat ♦A en later ook 
♣AH en maakt een overslag. Aan de andere tafel raken NZ de controle kwijt in 4♠ (!?) en gaan 4 
down – alles bij elkaar voor een swing van meer dan 1000 punten. 
Verder missen Leon en ik een pletter slem (omdat troefheer goed zit is het zelfs 7♥) maar 
gelukkig gebeurt hetzelfde aan de andere tafel, en zo eindigt deze wedstrijd in een 22-8 
overwinning. Dat bracht BCO niet verder af van lijfsbehoud, want de primus inter pares van de 



degradatiekandidaten (Dombo) was met 3-25 door het ijs gezakt. Vriendenkring 5 schoof 
daardoor op naar de begeerde 10e plaats. In de laatste ronde kon vrijwel alles nog gebeuren.... 
Aan de top maakte Vriendenkring 2 het spannend. Zij moesten tegen Bodegraven en deden wat 
ze moesten doen om nog een kans te maken op promotie: ze wonnen met 21-9. ADG speelde 
gelijk tegen VK 4 (daar hadden ze meer van verwacht, denk ik) en hoefde nog slechts 4 VIPS op 
Bodegraven goed te maken in de laatste ronde.  
Onderin moesten de VK 4 en 5 teams tegen STAR 7 en 8. Beide VK teams werden geveegd (4-
25 en 1-25) en daarmee waren deze VK teams gezien en gedegradeerd. Dombo herstelde zich 
knap van het debacle van ronde 12 en won met 18-12 van APIHB. BCO 4 echter deed het het 
beste door VK 2 verrassenderwijs aan de zegekar te binden, die net nog de koploper had 
verslagen. Zo zie je maar, iedereen kán van iedereen winnen. BCO 4 scoorde 19-11 en was 
veilig. 
 
Daarmee ging de kampioensstrijd tussen Bodegraven en ADG (behoudens spectaculaire 
nederlagen van beide partijen). Aan ons de taak om het in deze laatste ronde op te nemen 
tegen de koploper. ADG moest tegen de Meijerij.  
 
Op het eerste spel pak ik op: ♠ 108752 ♥ A9 ♦ 103 ♣ HVB6. Ik mis de discipline om hierop te 
passen en bied 2♠ (Muiderberg). Tegen 4♥ van de buren komt Leon onder ♠H vandaan in ♠AV 
van de leider: contract. Geen fijn begin. 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1♥  pas  1SA*  2♠  * Forcing SA 
dbl  pas  2SA*  pas  * transfer Lebensohl 
3♣  pas  3♦  allen pas 
 
Leon geeft aan dat hij ondanks mijn overwaarde niet in de manche is geïnteresseerd. Ondanks 
dit troefzitsel is 3♦ niet moeilijk. 3♥ wel, dat gaat down aan de andere tafel: 5 welverdiende imps. 
5♦ is overigens wel dichtbij... 
Halverwege stonden we 24 imps achter en ook ADG stond achter en leek het pleit wel zo’n 
beetje beslecht. Toch rechtten we de ruggen voor de laatste 12 spellen van deze competitie. 
Dat lukte, we scoorden aan beide zijden (op een te hoge 6♣ na – kost 11) met solide bridge.  
Een onverwachte swing onze kant op: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      1♦ 
pas  1♠  2♦*  2♠    * 5-5 overige kleuren 
pas  4♠  pas  pas 
doublet allen pas 
 
Een normaal contract dat met dit troefzitsel ten dode is opgeschreven. Aan de andere tafel gaat 
4♠ ongedoubleerd 2 down. Vreemd, Oost zal toch wel wat hebben voor zijn kwetsbare 
interventie? 
 
Deze vond ik ook niet makkelijk: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  1♣  1♠ 
dbl  rdbl  3♥  pas 
pas  3♠  pas  pas 
...4♥  allen pas 
 
Ik heb maar 5 punten maar mijn kaart staat mij aan dus ik geef toch een negatief doublet (als 
partner geen harten heeft hebben we nog een klaverenfit). Na 3♥ vind ik onterecht wel genoeg 
lawaai te hebben gemaakt, maar noord redt me en biedt nog 3♠. Nu weet ik van shortness bij 
partner in schoppen en zie ik een potentiële dubbele fit.  



Jammer genoeg doubleren de buren dit niet uit nijd, en Leon wint een imp op een overslag. 
Tenslotte nog handig afspel van Leon: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      pas 
2♥  pas  2SA*  pas 
3♣  pas  3SA  allen pas 
 
Zuid start ruiten, Leon wint foutloos op tafel en speelt een klaveren naar het aas. Als ♣V valt 
slaat hij ook ♣H. Rechts blijft met ♣9x achter 108 zitten. Dan speelt Leon een ruiten op en ziet 
dat hij tóch geen 9 slagen heeft. ♥V volgt van tafel. Noord laat deze passeren, Zuid wint en 
switcht naar schoppen, maar het is te laat. Leon houdt 2x op. De tegenstanders spelen ook een 
3e ronde schoppen (de downvariant is na 2x schoppen harten spelen en leider in dummy 
plakken om van de klaveren af te spelen).  
Leon kan nu de ♦VB incasseren en noord in een stripdwang brengen. In slag 11 wordt noord 
ingegooid met harten om in de klaverenvork te spelen. Dit sloeg helaas uit maar was wel mooi 
om te zien. 
De legale maakvariant met ruitenstart is om niet ook ♣H te spelen (dat is een kostbare entree) 
maar eerst weer ruiten te deblokkeren en dan de hartenkleur aan te spelen door ♥V van tafel te 
spelen. NZ moeten zich committen... wie neemt deze slag? 
Als zuid deze slag neemt, dan ontwikkelt het spel zich zoals aan tafel: NZ spelen 2x schoppen, 
maar kunnen leider niet in dummy plakken (leider heeft nog ♣H) en na de 3e schoppen 
incasseert Leon de ruiten en brengt noord in een stripdwang. 
Als noord echter neemt, dan heeft zuid na 3x schoppen geen schoppen meer en kan leider 
gewoon de hartren hoog maken. 
 
Er waren nog meer boeiende spellen in de 2e helft, die we wonnen met 34-22, wat in totaal een 
13-17 nederlaag betekende. ADG had in de 2e helft wel enigszins orde op zaken gesteld maar 
de 18-12 zege was onvoldoende om Bodegraven te achterhalen en zo werd Bodegraven 
kampioen. De eindstand: 
 



 
 
Alle STAR teams behaalden een gemiddelde van boven de 15 VIP per wedstrijd. Leuk, slechts 
voor de statistiek... 
 
 


