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

 
1 december 2013, 8e en 9e zitting 

“Einde aspiraties” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Na het debacle in het vorige weekend was er in feite niet zo heel veel aan de hand. Goed, 
we stonden achtste, maar slechts op 10 VPs van de koploper. We hingen achter aan het 
peloton maar we hingen nog. De teams onder ons, op minstens 30 VPs achter ons zitten in 
“de bus” en moeten proberen op plaatsen 9, 10 of 11 te eindigen. 
 
We begonnen tegen de dames van BCO4 met invallers Patrick Schenkhuizen  en Paul 
Schriek, die de dag ervoor al mee hadden gespeeld in het team van STAR 3 dat het team 
van Vriendenkring aan de zegekar bond in de strijd om de NBB-beker.  
 
Op spel 1 verliezen want OW bieden 3SA en Leon heeft ♣AHBxx. Hij start ♣A maar kan mijn 
signaal niet lezen en is bang de 9e slag bij leider te ontwikkelen als hij ♣ doorspeelt. Ik heb 
echter ♣V832 en Leon’s switch is fataal voor de defense. Even later opnieuw een mindere 
score, zo lijkt het: 
 

 
 
Ik vind de Zuidhand te goed voor een multi 2♦, ook omdat ik ♠HBx heb, en open 1♥. West 
biedt 1SA en Leon doubleert, voor straf. Dit kan echter niet down, met 2 schoppenslagen, 3 
klaverslagen en 2 hartenslagen.  
 
Onverwachte winst op dit spel; Patrick en Paul bereiken zelfs 3SA – ook gedoubleerd – en 
maken dat!  
 
Er gaan weer punten de deur uit op het volgende spel: 



 
 
OW bereiken aan beide tafels 4♥. Noord moet starten. Het kan double dummy down door 
een klaverstart en een ruitenswitch vanuit Zuid. Leon start echter normaal met troef. ♥V wint 
en ♠H volgt. Ik neem en speel ♣10, via ♣V voor ♣A. Leon speelt ♣ terug voor mijn ♣B. Wat 
nu?  
Het kan niet down. Ik speel ♦, leider ♦A, troef getrokken eindigend in dummy en twee ruiten 
en een ♣ gaan weg op schoppen. Beter is ♣H, in een poging dummy troefkort te maken. De 
twee ruitenveriliezer kunnen echter nog steeds weg op de schoppen. Leon zou ♦A wel eerst 
hebben opgeraapt als hij die had gehad... 
Aan de andere tafel laat Zuid zich in tweede instantie horen door na 1♥-1♠ de minors aan te 
geven. Gedurfd, zullen we maar zeggen. Noord start ♦ en leider gelooft niet dat dat onder ♦H 
vandaan is en is op slag kansloos. Soms moet je je enige kans grijpen, ook al lijkt dat nog zo 
onwaarschijnlijk. 
 
Halverwege zijn er behoorlijk wat imps omgegaan, waarbij wij er drie meer scoorden. In de 
tweede helft gebeurt er van alles maar is het saldo na 12 spellen 7-0 in ons voordeel... en 
daarin zit weinig verhaal..  
Zo eindigde de wedstrijd zonder Stef en Gerard in een kleine zege. Paul & Patrick: Bedankt! 
 
’s Middags moesten we tegen één van de betere teams (ADG) in de vertrouwde opstelling. 
De spellen waren interessanter maar het ging niet onze kant op.  

 
 
Bij ons bereiken NZ 6♦ via een minor suit ask. Dit gaat met een overslag. Aan de andere 
tafel bereiken Stef en Gerard 6SA. Stef wilde niet kwijt hoe hij precies down ging; het lijkt 
vreemd omdat de ♦ lopen en dan zijn er al 12 slagen. Dat kostte 16 imps. 
 
Op dit spel missen beide paren, ook wij, het prima hartenslem: 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  pas   1♦ 
dbl  pas  1SA  2♦ 
2♥ *  3♦  4♥  allen pas  * sterk 
 
Ik kan na 4♥ echt niet verder meer. Als Leon nu 4♣ had geboden dan moet dat wel waarden 
zijn met hartenaansluiting. Gerard vond in de pauze 1SA niet goed maar de hand is wat mij 
betreft te sterk voor 2♣ en te zwak voor 3♣, dus ik kan me er wel in vinden.  
 
Halverwege staan we 36-13 achter maar we blijken niet in staat dat om te buigen. Twee keer 
kan ik een manche downspelen en beide keren zijn die kansen niet aan mij besteed.  
 
Op het op-één-na laatste spel duwt Leon door vanwege de stand van de wedstrid: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Leon    Jaap 
  pas  1♠  pas 
2♣  pas  3SA *  pas  * 15-17 SA met 5 schoppen 
4♦ *  pas  4♥ *  pas  * controles 
4♠ *  pas  5♣  pas  * Kickback 
6♠  allen pas 
 
Uit Zuid’s vragen na afloop van het biedverloop maakte ik correct op dat de harten niet goed 
zaten, maar om dit te maken heb ik in ieder geval ♣H goed nodig. Ik neem de ruitenstart op 
tafel en na 2x troef neem ik de ♣-snit. Harten na is nu 2 down, maar Noord geeft zijn partner 
een klaver-introever voor hetzelfde resultaat. De positie van ♣H scheelt zo’n 27 imps in de 
kering want aan de andere tafel eindigt de bieding in 4♠. Dat is het verschil tussen een 
“inmaakpartij” van 3-17 en een schappelijke 8-12 zege voor de opps....  



Deze uitslag maakt wel een eind aan aspiraties die we eventueel nog zouden hebben. 
Daarmee zijn we zeker niet de enigen, want alle STAR teams verliezen terrein op de 
koplopers. STAR 2, dat met een goede dag een eind had kunnen komen richting de 
koppositie verloor eerst van Sans Fumare om daarna wel met 12-8 te winnen van het 
geduchte BCO 3, 18 VPs voor de zondag. Wel drie meer dan wij. 
 
STAR 6 deed het wel goed en ontworstelt zich aan het degradatiespook met 26 VPs maar 
hun kansen waren al eerder verkeken.  
 
STAR 10 was nog niet uitgeslapen. In de eerste 12 spellen was de score 1-49 tegen 
Culemborg. De rug rechtten: Ja hoor, want de 2e helft werd met 29-9 gewonnen. Dat goede 
spel werd doorgezet in de tweede wedstrijd: hekkkesluiter “De Meijerij” werd met 16-4 opzij 
gezet. STAR 10 staat nog op een degradatieplaats maar heeft het nog zeker in eigen hand: 
 

 
 
We hebben inmiddels het peloton moeten lossen dus is het zaak op de tanden te bijten en 
aan te haken. Zo te zien laat STAR 2 zich zakken om ons er weer bij te rijden. Hoeft niet! 
 
We gaan pas volgend jaar weer verder, wij hebben nog 5 potjes en een bye tegoed. Ik hoop 
dat het in de andere 2e Divisie-groepen beter gaat, het lijkt er niet op dat een STAR team hier 
alsnog met de zege gaat strijken .... 
 


