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

 
29 september 2013, 1e en 2e zitting 

“Eredivisie” 

door Jaap Hazewinkel 

 
In het eerste weekend van de 2e Divisie, groep 6, is het uiteraard een soort “interne viertallen”, 
maar dan wel “om het echie”. Wat de 2e Divisie met de eredivisie te maken heeft mag u nog 
even raden; ik kom daar later op terug. 
In de 2e Divisie groep 6 zitten STAR 2, 6, 9 en 10. De twee hoger ingeschaalde teams mochten 
dit weekend tegen de lager geplaatste teams. Binnenkort mogen wij (STAR 9) tegen STAR 10 
op een doordeweekse avond. 
 
In de eerste helft mochten we aftrappen tegen Rian Lukassen en Willem Schneider.  
Goed bieden van beide paren op spel 5: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
  1♠  2♠ *  3♥ **   * 5-5 uitersten  ** MF met ♦ 
4♥  4♠  5♥  5♠ 
pas  pas  6♥  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Als Willem met een Ghestem langskomt bied ik 3♥: “Mancheforcing in de 4e kleur”. Ik kan dan 
later de schoppen steunen; de manche wil ik hoe dan ook spelen, maar zo kan Leon zien of hij 
op enig moment moet doubleren of doorbieden. Rian perst er 4♥ uit en dat geeft Willem de 
gelegenheid om met 6♥ uit te nemen, het PAR-contract. Dit gaat 2 down, maar 5♠ maakt. Stef 
en Gerard doubleren 5♠ aan de andere tafel, niet gek maar het kost wel wat... 
 
Een lekker rustig spelletje... maar het kon nog extremer: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Rian  Leon  Willem  Jaap 
      2♦ *  Multi 
pas  2♥  pas  pas 
dbl  pas  3♠  4♦ 
4♠  dbl  allen pas 
 
Een mens moet wat. Maar wat? Ik besluit mijn 6-kaart ♥ in beeld te brengen en later nog mijn ♦-
kleur. Dat lukt wonderwel. 4♦ kan voor -800, maar Rian was eigenlijk alleen maar bang 6♠ te 
missen, dus paste tevreden op 4♠X. Waarom ze niet redoubleerde vertelt het verhaal niet... 
 
Leon doubleerde 4♠ omdat hij liever -790 ging schrijven dan -1100. 4♠ echter heeft in dit geval  
geen kans en gaat 2 down, waar het aan de andere tafel eindigt in 3♦, eentje down (geen 
troefstart). Halverwege staan we 22 imps voor. 
 
In de tweede helft veel slems. Spel 13 is meteen raak. Aan beide tafels missen we groot slem: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Frank  Leon  Aris 
  pas  1♠  pas 
2♥ *  pas  2♠  pas  * 5+, Mancheforcing 
3♠  pas  3Sa *  pas  * ontkent ♣-controle 
4♥ *  pas  4Sa  pas  * controles in ♣, ♦ en ♥ 
5♦  pas  5Sa  pas  * 0 of 3, zal wel 3 keycards zijn 
6♥ (?)  pas  6♠  allen pas 



Met 5 Sans doet Leon een grootslem poging. Eigenlijk vind ik dat ik genoeg heb, maar de 
afspraak is dat als ik nu als ik iets bied, ik de heer in die kleur heb óf de heren in de overige 
kleuren. Ik kan echter zien dat mijn antwoord ambigu zal zijn want Leon heeft geen enkele heer. 
Daarom moet ik misschien het groot slem toch maar volgooien, twee van de drie zal toch wel 
genoeg zijn? 
Leon zou ♦H bij mij kunnen weten (ik had een ♦-controle) en dan zou 6♥ beide lage heren 
aangeven – dat zou muziek in zijn oren moeten zijn.... toch biedt hij geen zeven... 
 
Dit sloeg uit, spel 15 niet. 
 

 
 
Stef en Gerard bereiken 6 Sans, waar Frank en Aris bij gebrek aan fit volstaan met 3 Sans. Wilt 
u met een 5-2 fit liever in die kleur spelen of toch maar gewoon Sans? Het is met open kaarten 
maar liefst 7♠! Moet je wel veel goed doen. Hartenstart voor B, V en H. Drie keer ♣, 3e getroefd. 
♥A, ♥ getroefd, ♠ naar de boer, ♠A. Met ♦ oversteken en een vrije ♣ spelen. Niet à priori de 
meest kansrijke speelwijze in 7♠ maar toch vermakelijk om te zien wat allemaal kan.... 
 
Op spel 17 is het weer slem maar deze wordt ook aan beide tafels gemist: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Frank  Leon  Aris 
  pas  1♠  pas 
2Sa *  pas  3♣  pas  * 4+♠, invite of beter 
3♦ *  pas  3♥  pas  * gaat shortness aangeven 
4♦ *  pas  4♠  allen pas * singleton ♦ 
 



Dat mijn singleton ♦V is en fantastisch in Leon’s kaart past komt er niet uit. Leon kan wellicht 
beter zelf zijn lengte aanbieden of beter nog zijn singleton ♥, dan hebben we meer kans om 
slem uit te bieden. 
 
Uitslaan in de tweede helft was een feest, Gerard en Stef hadden een wereldlijst wat resulteerde 
in een schone zij-kolom en een 19-1 overwinning. 
 
De tweede wedstrijd moesten we tegen het team van STAR 6, dat Remco Brüggeman had 
opgetrommeld als invaller. Dat dat geen garantie vormde voor succes was in wedstrijd 1 al 
gebleken: Star 6 verloor met duidelijke cijfers (4-16; 54-85 in IMPs ofwel 5.8 imp per spel!) van 
het net uit de Hoofdklasse gepromoveerde STAR 10. 
 
Op spellen 1 tot en met 12 mochten we tegen de Jannen: Meijer en Tulp. Op het eerste spel 
psycht Jan Meijer met alleen ♦A en vijf schopjes in de derde hand met 1♠. Dat eindigt in 5♠ 
gedoubleerd, 6 down. Au. Voor de tegenpartij, dan... 
 
Drie spellen later heeft Jan Meijer ♠AHB63, ♥AH1095, ♦52, ♣8. Links van hem wordt 2♠ 
(Muiderberg) geopend – kwetsbaar tegen niet. Het gaat 2x pas... en Jan mag. Ik kan me geheel 
vinden in pas (2♠ gaat 3 down) maar 4♥ is wel gemaakt, ook aan de andere tafel. 
 
Halverwege staan we 5 imps voor. Laatste serie van 12 tegen Ronald Hagoort en Remco. We 
zijn al een aantal spellen bezig als deze langskomt: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Remco  Leon  Ronald 
pas  pas  1♦  1♥ 
2Sa *  pas  5♦ !  allen pas  * bagger met ruiten 
 
Leon ziet dat er een onontdekte schoppenfit is en besluit het bereiken van die fit praktisch 
onmogelijk te maken. Dat lukt. Remco en Ronald krijgen 5♦ nog wel down als Remco met zijn ♦7 
de 2e ♥ mag aftroeven en ook nog ♠ terugspeelt. Een beetje zuur, een introever krijgen als je 6-6 
hebt in de troefkleur. Een beetje bierkaart ook, maar -100 deed het toch prima tegenover 5♠x 
contract aan de andere tafel. Het is met open kaarten zelfs 6♠ en hulde daarom voor Rijnders-
Waltman die dat nog met 7♦ uitnamen.  
 
Tenslotte spel 24 – dat ook uitsloeg. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit samen met mijn 
partner zoveel punten heb gehad.  
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Remco  Leon  Ronald 
2♣ *  pas  2Sa  pas  * zwak met majors of MF 
4♦ *  pas  4Sa  pas 
7Sa  allen pas 
 
Gek genoeg zit ik vast na 2 Sans: ons biedsysteem voorziet niet in een MF in een lage kleur na 
een 2SA relay! Het 4♦-bod betekent namelijk dat ik een 5-5 hoog heb met een singleton ♦.... 
Eigenlijk kan ik meteen 7SA bieden maar nu Leon nog steeds tegenover een 5-5-1-2 
slemkansen ziet moet er zeker genoeg zijn.  
Het afspelen was vermakelijk want Leon telde slechts 6 ruitenkaarten bij mij en goochelt een 
dubbele dwang uit de hoed die onnodig was want er waren 17 slagen van top. 
Groot slem werd twee keer gemist en een paar legde aan in 7♦, wat inferieur is aan 7SA want 
als ♦B-vierde achter AHV zit ben je in 7♦ kansloos, in 7SA zeker niet! 
 
In het andere onderonsje nam STAR 2 revanche voor de ochtendzitting door STAR 10 met 13-7 
te verslaan. Wij van STAR 9 wonnen ook de tweede wedstrijd, nu met 20 imps verschil (14-6). 
Dat betekende dat we ons aan kop genesteld hebben (waar we onszelf vorig jaar na het eerste 
weekend stijf onderaan terugvonden). 
 
Deze positie op de ranglijkst ontlokte Gerard Elsendoorn de opmerking dat hij zich een beetje 
voelde als het PEC-Zwolle van de eredivisie! 
 
 



De stand: 
 

 
 
Nota Bene: Er zijn dit jaar 15 teams in deze groep; het team dat niet speelt krijgt een  
BYE (12 VPs). ADG en BCO 4 hebben hun BYE inmiddels gehad. 
 


