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17 november 2013, 6e en 7e zitting 

“Bal Démasqué” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Tsja, sommige mensen geloofden dat we het echt konden. De pijnlijke waarheid is dat we 
met name in de tweede match van deze competitiedag door het ijs zijn gezakt. Of liever, wij 
maakten wel fouten en foutjes, de tegenstander deed dat niet of wij straften het niet goed af. 
We begonnen tegen APIHB en op het eerste spel al gaan de imps de deur uit. 
 

 
 
We komen in 3SA in Zuid, en na de ♣-start lukt dat niet. Aan de andere tafel komt APIHB in 
4♠ en ook al moet dat down, het wordt gemaakt. Het merkwaardige is dat alleen 4♥ volgens 
de double dummy berekenaar gemaakt wordt, al hebben de paren die daar in zitten de 
double dummy speelwijze niet echt gevonden (4 down). 
 
Hoe het ook zij, mijn defense liet me vandaag volkomen in de steek en dat kostte een bak 
aan punten. Op het volgende spel laten we 2♣ in oost, gedoubleerd, passeren dat 2 down 
kan.  
 

 
 
Maar het kan nog veel erger, getuige spel 12: 
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
1♥  pas  1♠  pas 
2♥  pas  3♣  pas 
3♥  pas  4Sa  pas 
5♠  pas  6♥  allen pas 
 
Ik kan niet doubleren voor de klaverstart want dat zou voor de ♠-start zijn, en Leon start 
logischerwijs ruiten. Zou u ook doen. Op de 2e ruiten gaat een klavertje weg en dan begint de 
leider aan zijn harten (met een harten naar harten heer en een ♣ naar ♣9 zijn we als defense 
kansloos). Op de hartenoptocht gooi ik al mijn ruiten weg. Daardoor zit ik na een klaver naar 
de vrouw ingegooid.  
 
Op het volgende spel ging ik niet in mijn eentje opzichtig de mist in: 

 
Ik open 1♠ en Leon biedt 2♥! Partner een opening en ik zit met 4 losers! Wat een weelde.  
Rechts biedt nog wel 3♦ (ik 3♥ MF) en links 4♥ maar ik vraag azen, hoor er “nul of drie” en 
leg zelfs aan in 7Sa (ik wist ook van de twee heren). Links gaat op tafel staan maar gelukkig 
laten ze me met 3 down ontsnappen. Dit overkwam ook vier andere paren (weliswaar in 7♥). 
 
Halverwege staan we er 20 achter dus tijd om de rug te rechten. Dat ging nog best aardig. 
 



 
West   Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
    1♦  1♠ 
pas  2♦ *  2♥  3♣  * constructieve verhoging 
3♥  4♠  5♦  dbl 
allen pas 
 
5♦ gaat 2 down, aan de andere tafel bieden Stef en gerard nog 5♠, worden gedoubleerd 
maar maken het wel. 
 

 
 
Onze tegenstanders komen in 5♥ nadat Leon als Oost 4♠ heeft tussengeboden. Dat gaat 
met een overslag nadat ik schoppen start. Stef en Gerard leggen wel aan in klein slem en 
daarvoor moet 1 van de 2 snits werken: contract. 
 



 
 
Ik besluit de westhand te passen waarna Leon 1♣ opent. Zuid biedt 1SA: een zwakke take-
out met in ieder geval een 4-kaart schoppen. Nou, dan hoef ik die niet in de aanbieding te 
doen en ik knal 3Sa. Noord start harten waarna ik veilig ♣A kan slaan en elf nuttige slagen. 
Aan de andere tafel zitten OW in 4♠ en vinden de kale ♣H niet: 1 down. 
 
Dat kunstje (de honneur laten vallen) moest ik nog  herhalen: 
 

 
 
We zitten in 4♠ (in West en Noord start ♣: A, H, getroefd). Nu moet ik de troeven goed doen 
en na een denkpauze lukt dat (in de sfeer van de wedstrijd). Sloeg uit. Leon vertelde me 
waarom ik het goed deed: iemand met V10-vierde schoppen gaat meestal niet voor 
intoevers. Is ook waar. 
 
We verloren van APIHB met 8-12, stonden nog wel bovenaan (met 1 VIP voorsprong). Niets 
aan de hand... 
 
Dit veranderde echter snel. We begonnen de tweede pot tegen Mari Beks en Hans van 
Staveren en alweer begonnen we beroerd.  



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Hans  Leon  Mari 
1♠  2♥  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
Wellicht was 3♣ bieden beter, maar partner kan nog veel andere handen hebben. Leon start 
♠8 en nu is het gemaakt; Hans moet op tafel nemen en de ♦-snit nemen. Echter hij speelt 
klein, ik ook en nu neemt hij toch maar ♠A.  
Hans speelt ♣V na, ik neem en mag het verzinnen. Met ♦A bij partner zie ik een mooie 
introever met de master trump, de schoppenintroever loopt niet weg, dus ♦H na. Toen kon 
het niet meer down....  
 
Om de balans te herstellen verdedigt Leon 2 spellen later een 3 Sans verkeerd wat weer een 
volle mancheswing kost. Als de opps het voorts helemaal niet fout willen doen (vaak dodelijk) 
en wij links en rechts punten verspelen staan we er halverwege 34 achter. Je rug rechten? 
Hier zijn andere zaken nodig... 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
      1♦ 
1♥  2♠!?  dbl?  pas 
4♥  allen pas 
 
De opps moeten het fout doen... en dat doen ze ook. 2♠ is een paardenbod en had afgestraft 
moeten worden. Kan 4 down, kwetsbaar tegen niet. Leon verzint doublet daarmee wel kracht 
en wat ♥-support aangevend maar ik ga er niet op passen... 4♥ is kansloos. 
De tegenpartij stopt in 1♥, 6 imps weg, maar het hadden er veel aan onze kant kunnen zijn. 
 



Ging er dan helemaal niets onze kant op? 
 

 
 
Uit balorigheid en omdat de stand dat nodig maakte bood ik 4♥ op invite van partner. Mijn 3 
azen vond ik net mooi genoeg. Het spel zit niet onfortuinlijk en ondanks de prima troefstart 
haal ik het contract binnen, waar opps in de deelscore bleven hangen. Helaas niet 
kwetsbaar. 
 
Als ik even later het spel totaal niet door heb (wat ga je slecht spelen als het niet loopt!) 
speel ik in het eindspel de verkeerde kaart na waardoor de troef 10 van partner niet 
promoveert. Game over. we hielden er 2 VIPS aan over.  
 
Zo sta je eerste, zo sta je één wedstrijd later, achtste. Wat wel aangeeft dat niemand er in de 
competitie bovenuit steekt (wij al helemaal niet). Onder ons wel een gapend gat van 40 Vips! 
 
STAR 2 had een beroerde start maar haalde dit weekend (net als VK 3 – nu 2e) twee keer 
18 en staat er nog slechts 5 achter op nummer 1. STAR 6 is ook boven Jan, in één weekend 
al boven de degratadatieplek en zij hebben het geheel in eigen hand.  
STAR 10 haalde twee keer 2 (het kan dus nog erger) en staat onder de streep, dus daar is 
werk aan de winkel. 
 
Wij zijn zeker nog niet kansloos, maar het is wel duidelijk dat we door VK 3 werden 
ontmaskerd en afgeschminkt en dat we weinig meer hebben van de kampioenskandidaat die 
we de eerste 5 rondes leken te zijn.... 
 
 


