
Afgelopen dinsdag op de club 
 
Dinsdag 21 mei 2013, Howel II-4  
 
Vreemde Scores 
 
Door Marc Kuijpers 
 
De vierde avond van de Howell competitie leverde mijns inziens een vreemd beeld op. Ik had 
het gevoel dat we weinig gekken dingen gedaan hadden (3e plek met 57%). De bridgemates 
lieten vreemde percentages en scores zien. Zijn er werkelijk andere spellen gespeeld aan de 
andere tafels in de B-lijn? Of heeft men in de B-lijn ondanks het regenachtige weer en de 
lage tempraturen toch al een zonnesteek opgelopen?   
 

 
Marc  Hans  
W N O Z 

2 * pas 2 ** *: Multi  **: interesse in  manche 
pas 3  pas 4    
dbl pas 4  dbl 
pas 5  pas pas 
dbl allen pas 
 
Gezien mijn 5 kaart  heb ik besloten om geen 2SA te bieden over 2 . Mijn schoppenkleur 
vond ik niet mooi genoeg voor direct 3 , daarom had ik mij voorgenomen om een rondje te 
wachten en daarna nog iets te doen. Als het bieden zou eindigen in 3, wil ik alsnog 3  
bieden (mijn partner weet dan dat ik geen zeskaart heb en kan eventueel nog 4  of 4  
bieden. Mocht men 4  bieden, dan wil ik doubleren om mijn puntenkracht aan te geven. 
Noord weet dat er een mogelijk een 10-fit schoppen is en zag te weinig slagen in de 
verdediging.  5  gedoubleerd  -2  levert 90% op voor ons. 
 
Mensen die mij langer kennen, weten dat ik geen fan ben van de Multi opening. Deze 
opening kan het bieden lastig maken voor de tegenstanders (de meeste paren hebben wel 
een goede verdediging afgesproken), maar de conventie maakt het bieden ook wel eens 
lastig voor jezelf!  
Ik vraag me ook af of het winnend is om met deze kwetsbaarheid Multi te openen. 
 



Wederom een meevaller op spel 11. 

 
 
Marc  Hans  
W N O Z 

4    
pas pas dbl allen pas  
 
Ik vond het niet nodig om over doublet (=puntenkracht, niet perse voor straf) nog iets te 
bieden en startte met A. Ik krijg een even aantal klaverkaarten door en besluit om ruiten te 
switchen, ik wil de entree wegspelen. Fout, 7 weg bij zuid!  
We laten we een slag liggen in de verdediging, maar dat doet gelukkig iedereen in de A en B 
lijn. Het spel levert toch 70% op, omdat er aan 3 tafels niet gedoubleerd is. In zowel de C-lijn 
als de D-lijn is er een paar te vinden dat het wel lukt om 5 slagen in de verdediging te maken, 
een mooie prestatie.     
Gelukkig vertelde Hans me na afloop dat als ik schoppen na zou spelen, dat hij dan alsnog 
ruiten zou spelen. We geloven allebei niet dat de leider 3 schoppen zou hebben. 
 
Op spel 19 bleven we mooi laag, we scoren meer dan de optimale score (volgens de 
spelverdelingen) en worden beloond met slechts 40%. 



 
 
Marc  Hans  
W N O Z 

pas  
1 * 1  1SA** allen pas *: 2+ (kan 14-19 sans zijn) **: 8-9(10) pt.  
 
Iedereen tevreden, in de paren hoef je geen hele scherpe manches te bieden. Na een kleine 
harten start vanuit zuid won noord de slag met H. Noord speelt 2, maar kan niet meer 
voorkomen dat Hans 9 slagen maakt: 3 schoppen, 2 harten, 2 ruiten en 2 klaveren. 
Aangezien 3 NZ paren verongelukken (zij worden gegrepen in 2  of 2 ), levert dit spel 
slechts 40% op.   
 
Op spel 25 bieden we een (scherpe) manche niet, waarbij je wel altijd 10 slagen zult halen.  
  



 
 
Marc  Hans  
W N O Z 

pas 2 * pas  *: zwak met beide hoge kleuren. 
2SA* pas 3 ** pas  *: vraagt **: min. 5 +4   
3  allen pas 
 
Doordat oost de juiste singleton heeft, haal je altijd 10 slagen. Ik vind het geen schande om 
deze manche te missen in de paren. Op dit spel worden we rijkelijk beloond met 80%! Twee 
andere paren in de B lijn halen 10 slagen in een deelscore. Aan de drie andere tafels is de 
hartenfit niet gevonden door OW, mazzeltje voor ons.  
 
Op spel 24 missen we een dichte 7, halen we slechts 12 slagen en scoren toch nog 80%. 

 
  



Marc  Hans  
W N O Z 
1  pas 1  pas  
4 * pas 4 ** pas  *: 6+  en 4  , mooie hand.   **: Ik wil ´iets´  
4  pas 4SA pas 
5 * pas 5  pas  *: 1-4 azen **: vraagt troefvrouw  
6  pas 6  allen pas *: troefvrouw en H 
 
Zuid trapt af met A, wat moet je anders? Hans was erg gefocust op een veilig afspel bij een 
4-1 zitsel en maakte daardoor een afspeelfout. Hij troeft de eerste slag in de dummy en 
vervolgt met V en B, waarbij hij te snel 6 en 7 bijspeelt. De dummy vervolgt met A 
en H. Nu is de dummy geblokkeerd en lukt het niet meer om de laatste troeft te halen (de 
leider moet die overnemen en bereikt de dummy niet meer). Je haalt nog wel 12 slagen door 
gewoon ruiten door te spelen totdat Zuid troeft.     
De beloning is wederom te royaal met 80%, 4 paren blijven hangen in 4 .  
 
Hulde aan de winnaars van de avond: Marcel Swidde en Henk Willemsens bereiken wel 7 . 
 


