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Nadat de onderlinge strijd tussen de STAR-teams was afgerond stonden we gedeeld aan de 
leiding en moesten we aan de bak tegen Vriendenkring, teams 2 en 4. Leon en ik hadden 
geen goede eerste helft. Onze opponenten beginnen ongelukkig door geen 
schoppenmanche te bieden. Leon en ik hebben een 6-6 fit in klaveren en zouden nog wel 
hebben gered tegen 4♠ maar 3♠ lieten we lekker spelen. Andere tafel inderdaad 5♣X -2.. first 
blood... 
Al weer zes spelletjes later een moeilijke beslissing, en dat gaat wel eens fout:  
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  pas  pas 
1♦  pas  1♥ *  2♣  * schoppen 
2♥  pas  3♣ *  pas  * 4e kleur 
3♦  pas  3♠ ?  pas 
.... 
 
Het 3♠-bod van Leon kon of toch goede schoppens zijn (maar eigenlijk onwaarschijnlijk) of 
toch op zoek zijn naar een halve ♣-stop. Als ik ♣Vx of ♣Bxx heb dan lijkt dat op een halve 
stop... maar ♣Bx? Staat toch lullig als je partner ♣Vx heeft en op zoek is naar de boer in 
drieën... 
Hopend op goede schoppen bood ik 4♠, door Leon geconverteerd naar het eveneens 
kansloze 5♦. Misschien had Leon beter zelf 3Sa kunnen bieden, zijn ♣V is enigszins 
beschermd. Onze tegenstanders boden wel gewoon 3Sa.... 
 



Dat het wel eens goed kan zijn om de manche in een lage kleur te bieden bleek op ons 9e 
spel: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1♥  pas  1Sa *  pas  * rondeforcing 
2♣ *  pas  pas ?  pas  * kan soms een doubleton zijn 
 
Leon’s pas is tamelijk zwartgallig, met deze hand was 3♣ gemiddeld genomen toch wel 
verantwoord (zeker omdat 3♣ bij mij Mancheforicng zou zijn, kan ik nog een ruime range 
hebben....). Zo missen we 5♣ op snit, waar overigens ook 3Sa vawege diezelfde snit zit.  
 
Allemaal ongelukkig, maar toen ging het pas echt mis: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  pas  4♥! 
dbl *  pas  5♥ **   pas  * wat anders ?        ** under debate 
5♠  pas  6♠  allen pas 
 
De discussie draait natuurlijk om de betekenis van 5♥. Ik vatte het op als exclusion 
Blackwood maar het was bedoeld als “renonce ♥, “zeg maar wat je wil spelen”. In het laatste 
geval zou ik uiteraard 6♣ hebben geboden. Zelfs 7♣ is eenvoudig te maken: ♥ uit, getroefd, 
♣A, ♥ getroefd, ♣H, laatste harten getroefd, ♦A (Vienna coup), ♠H en de rest van de troeven: 
Noord komt in een ♠/♦-dwang. Vreemd genoeg maken de twee paren in 6♣ geen overslag....  
Het contract van 6♠ was geheel kansloos en kostte ook een berg punten.  



Als ik dan een spel later de tegenstanders in een 3♠ opknoop waar 9 slagen gemaakt 
worden (ik ben nóg bezig met het schrijven van mijn strafregels) zult u begrijpen dat we niet 
opgewekt gingen uitslaan... Gelukkig maakten Stef en Gerard zelfs 4♠ gedoubleerd en wint 
het spel nog iets.... toen de rook was opgetrokken stonden we nog 2 impen voor ook! 
 
In de tweede helft lijkt er wat minder te gebeuren. Op spel 17 speelt onze tegenstander op 
de westplaats 3Sa en double dummy zijn er dan 12 slagen. Na een serie ongeukkige 
beslissingen gaat hij 1 down....  
Op het spel daarop herpakt het paar zich en biedt zoals de meeste paren 6♥: 
 

 
Met louter goede beslissingen is het zelfs groot slem ...Stef en Gerard missen echter 6♥ (hun 
enige vlekje in deze wedstrijd).  
 
Echt verdienen doen we op dit spel: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
      1♣ 
1♥  dbl  2♣ *  2♠  * constructieve verhoging 
3♦  4♠  dbl  pas 
5♥??  pas  pas  dbl 
allen pas 
 
West komt er eerst ongedisciplineerd in (ik heb meer sympathie voor 3♥ dan voor 1♥) en 
gaat er daarna ongedisciplineerd uit. 4♠ is met dit zitsel een kansloos parcours en 5♥ gaat 
maar liefst 3 down: hartelijk dank! 
Mede dankzij dit spel bedoreg het batig saldo 36 impen, goed voor 17 VP’s.  
 



Hierna was Vriendenkring 4 onze tegenstander. Teamnummers zeggen ons niets dus van 
onderschatting kon geen sprake zijn, al was het maar omdat deze spelers oude bekenden 
van ons zijn uit onze Gooische tijd (sorry hoor, moet even met s-c-h).  
Op het eerste spel lopen we al tegen problemen aan: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
  1Sa *  dbl  pas  * 9-12 
2♣  pas  2♥  allen pas 
 
Hier lijkt weinig geks aan, maar we missen wel 4♥... Het beste was geweest als ik gewoon 
had durven passen: kost hooguit 180, maar had hier, double dummy maar liefst 800 punten 
kunnen opleveren. Laffe hond dat ik er ben! 
 
Dan maken we wat goed voor ons nevenpaar: 
 

 
 
Ik zit als West in 3Sa en krijg de start van  ♥5.... die laat ik doorlopen naar mijn boer. Mooi, 
maar ik ben er nog niet... De schoppensnit verliest aan ♠H. Zuid speelt een klavertje terug. 
Zonder er over na te denken leg ik ♣H en ik maak zo twee overslagen waar het hele veld 
(behalve de tegenstanders van Stef en Gerard) regulier down gaat.... Waarom ♣H?  
Mocht Noord ♣A hebben maar geen ♣V, dan lijkt een snelle ♣H wat meer vertrouwen uit te 
stralen en misschien wordt er geswitcht. Tenslotte, het blijkt dat spelers makkelijker onder 
een aas vandaan komen als dummy poploos is; doe daar dan ook uw voordeel mee. 
 



Spel 12 toont maar weer aan waarom Leon zo’n goede partner is: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
pas  pas  pas  1♣ 
1♠  dbl  2♠  3♦ 
pas  3Sa  allen pas 
 
Leon start ♠4, voor ♠10 en ♠A. ♣9 wordt gedekt en ♣V wint. Noord steekt over naar ♦H en 
speelt ♣7-8-10. Hierna volgt ♣A en ik sta al wat onder druk en loos een ♠, want ik ben bang 
dat als ik een ♥ loos en partner een minimale 2♠ heeft gehad (zonder ♠H), leider kan 
vervolgen met ♥A en ♥ na. Na ♣A speelt leider een vierde klaver voor Leon, nu kan ik wel 
een hartje kwijt. Leon een slag: 
 

 
 
Misschien niet spectaculair, maar Leon vervolgt weer ♠ want hij ziet dat ik in drie kleuren in 
de problemen ga komen op bijvoorbeeld een ruitenswitch. Nu komt leider echter op de 
schoppen in dummy in dwang (hij moet één van zijn dreigingen afbreken). 
Het spel is overigens een uitermate boeiend double dummy spel. Zo leidt de start van ♠4 
altijd tot down maar kan leider het na een start van ♠7 altijd maken! Voer voor een apart 
artikel, denk ik, want zelfs als ik deep finesse bekijk snap ik er nog niets van! 
 
We zijn inmiddels halverwege en we staan 7 imps achter (15-8). Niets aan de hand. 
 



Al snel komt in het laatste kwart het volgende spel langs: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
      pas 
pas  pas  1♣  pas 
1♥ *  pas  2Sa  pas  * schoppen 
3♣  pas  3♠  allen pas 
 
Eigenlijk moet ik passen op 1♣ maar na 3x pas zal partner meestal sterk zijn en dan kan hij 
kort in ♣ zijn... Leon’s 3♠ is eigenlijk mancheforcing maar ik ben al lang blij dat we in een 
mogelijk beter contract zitten. 4♠, op snit wordt echter vliegend gemaakt (ook aan de andere 
tafel).  
 
Pech/geluk? Ach, deze is wat dat betreft nog veel erger: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
1♠  pas  1Sa  pas 
3Sa  allen pas 
 
Zuid start ♥V en Leon glimt bij het zien van dummy. Hij speelt na de schoppen nageteld te 
hebben de bakkleur op en verschiet als Noord niet bekent .... nu is het contract volslagen 
kansloos. 
Dat is pas pech! Aan de andere tafel biedt West 2♠ ... wat een sopperd! 
 



Aan het einde van de rit was het batig saldo van de tweede helft 15 imps, zodat we een 12-8 
overwinning mochten noteren. 
 
De resultaten van de andere STAR-teams waren weinig indrukwekkend. STAR 2 deed het 
relatief nog het beste door één keer 13 en één keer 7 te scoren en het weekend netto zonder 
verlies af te sluiten. STAR 10 haalde 5 en 8 VP’s en staat daarmee nog net boven de 
streep... 
 
STAR 6 moet toch echt een list gaan verzinnen; met 9 en 4 VP’s heben ze de weg naar 
boven nog niet kunnen vinden. Wij gaan ervan uit dat dat nog wel goed gaat komen, en bij 
deze het vriendelijke verzoek die punten vooral te pakken tegen BCO 3, Culemborg, Gorkum 
(kunnen die jongens hun plaats niet spellen?) en ADG; zie stand. 
 
De droom duurt voort, al hebben we alle teams van 2 t/m 7 niet gehad – daarentegen 
hebben ze ook ons nog niet gehad. Zoals uit mijn relaas blijkt valt er nog wel het een en 
ander te verbeteren bij Leon en mijzelf, dus we gaan opgewekt verder... er moeten nog veel 
wedstrijden gespeeld worden... Toch: je kunt en maar beter staan! 
 


