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

 
12 januari 2014, 10e en 11e zitting 

“Solide weekend” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Omdat ik de vorige keer al berichtte over het einde van onze aspiraties was het goede 
voornemen om in het nieuwe jaar in ieder geval te laten zien dat we wel degelijk in de 2e 
Divisie thuishoren. 
Dan is het niet eenvoudig om af te trappen tegen BCO 3, want dat is toch een sterk team (na 
2x12 dit weekeinde staan ze nu 3e op 12 VIPs van de koploper en diens naaste belager. 
 
Daarmee is de uitslag al verklapt – we verloren met slechts 6 imps. 
 
Met het volgende spel wónnen we 10 imps: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Waltraud Leon  Louk 
1♥  1♠  pas  2♣ 
2♦  3♣  3♥  pas 
4♥  allen pas 
 
Typisch een spel van ‘even doorbieden’, want 4♥ kan niet down. Aan de andere tafel blijft het 
bieden steken op 3♥. 
 
Die winst gaat alweer verloren op spel 8: 
 



 
 
Louk Fresen en Waltraud Vogt bereiken tegen ons de schoppenmanche. Dat kan down als ik 
♣ start. Noord wint en speelt bijvoorbeeld ruiten naar de boer. Ik win en speel weer klaver. 
Schopper Heer neem ik met ♠A en dan kan ik weer klaver spelen. Partner moet dan wel 
troeven – zo promoveert ♠7 tot de downslag. 
Ik start ♦A en daarmee is partner niet in de gelegenheid die uppercut uit te delen. Stef en 
Gerard eindigen in 3SA en dat wordt nauwkeurig verdedigd: 1 down. 
 
In de tweede helft gebeurt er van alles maar zijn er weinig scores. We hebben mazzel als de 
buren slem uitbieden met 2 azen buitenboord en we die azen vakkundig oprapen (in slag 1 
en 2 – later kon niet). Even later bieden we de manche niet uit en maken hem ook niet – aan 
de andere tafel bieden en maken ze hem wel. Het allerlaatste spel levert nog 6 imps op: 
 

 
 
Wim en Vincent zitten tegen ons in 3SA. Leon start zijn ♥ van boven: 3 down. Aan de andere 
tafel doubleren Stef en Gerard 3♥. Dat kán 2 down maar ik ben dik tevreden met 1 down. Zo 
verliezen we met 41-47 en net 8-12 in VIPs. 
 
’s Middags mochten we tegen het lager geplaatste Sans Fumare. Halverwege uitslaan was 
een feest: we stonden met 65-10 voor. Op spellen 5 t/m 8 halen we 49 imp... 
 
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas (!)  pas  1SA 
2♦ *  2♠  dbl **  pas  * Multi defense: ♥ of ♠/♣ 
3♥  allen pas     ** pass or correct 
Leon is wat verbaasd als ik ♥ blijk te hebben. 3♥ wordt precies gemaakt. Stef en Gerard 
zitten in 4♠ en als de defense niet op tijd ♣ switcht gaat dat met een overslag over tafel. 
 
Op het volgende spel hebben we ruim voldoende punten voor de manche (27 HCP) en ik 
besluit niet te onderzoeken of we een 4-4 fit schoppen hebben en bied 3 SA. Die schoppenfit 
hebben we wél, maar de schoppen zitten 4-1. Nog geen probleem tenzij je de kleur verkeerd 
aanspeelt (♠V1098 tegenover Axxx – begin met ♠A en je gaat down...). 
 
Dan heeft Leon een uitkomstprobleem. Rechts opent 1♥, links 2♥ en rechts 4♥: 
 
♠ H53 
♥ H1072 
♦ 72 
♣ B975 
 
Leon start een kleine ♠ en het is down. We rapen de eerste twee schoppenslagen op en dan 
is ♥H10xx goed voor 2 slagen. Dat werd aan de andere tafel niet verzonnen. 
 



Dan het mooiste spel van de reeks van 4:  
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
pas  pas  pas  1♣ 
pas  1♥  1SA *  dbl  * 5/4 in ♦/♠ 
2♦  2♥  pas  4♥ 
allen pas. 
 
Leon (Oost) start ♣7. Die uitkomst stinkt natuurlijk maar leider dacht toch dat snijden zijn 
enige kans was. Niet veel later was hij 2 down. Het maken van 4♥ na een klaverstart is 
echter bijzonder complex. Leon was een eind op weg in de post mortem: Nemen met ♣A, 2x 
troeftrekken en dan ... niet ♣10 voorspelen! Het is waar, troeft Oost dan is dat in de lucht, 
dus gaat een ruitje weg en kun je de slag nemen met ♣H. Je geeft een ♣ af. Leek een goed 
idee, maar er volgt een 4e ronde ♣ van West zodat je nog steeds niet de tijd hebt de 3e ♦ in je 
hand weg te gooien.  
Nee, na 2x troef moeten er eerst 3 ronden ♠ gespeeld worden, de 3e ronde getroefd in 
Noord. Dan pas ♣10, Oost ecarteert een ruitje, genomen met ♣H en een 4e ronde ♠ - 
getroefd met ♥A (♥8 blijft liggen in Noord en ♥B in Zuid tbv de communicatie.  
Nu ♣9... west kan niet troeven want dan kan de 3♦ op tafel worden getroefd. West wint ♣V 
maar NZ gaan nog 2 slagen maken.... 
Heel mysterieus allemaal maar deep finesse liegt niet. En dit niveau van afspel en tegenspel 
heb ik in de 2e Divisie niet gezien...  
Aan de andere tafel wordt 4♥ wel gemaakt... ☺ 
 
Het 5e spel op rij kost evenwel weer 10 imps. U heeft, kwetsbaar tegen niet: 
 
♠ A82 
♥ A108653 
♦ - 
♣ HV52 
 
Rechts opent een volbloed Sans (15-17). Je biedt 2♦ (Multi defense, dus ♥ of ♠/♣), partner 
2♥, rechts pas... Wat nu? Hoe kun je partner nog laten meedenken? Of is 3♥ eigenlijk wel 
veilig? Ik paste maar het was (met 20 HCP samen Gerard!) wel degelijk 4♥.  
Ik had 3♦ moeten bieden. Dat moet wel een invite zijn voor de harten met korte ruiten. Leon 
begrijpt dan wel dat hij zonder ruitenpunten de manche kan voltanken...  
 
Een goede eerste helft werd door Stef en Gerard met het volgende groot slem afgerond, als 
opmaat voor de 4e set van 12 spellen: 
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
    pas  1♣  
pas  1♦  pas  2♠ 
pas  3♥ *  pas  3SA    * 4e kleur 
pas  4♣  pas  4♦   
pas  4♠  pas  7♣ 
allen pas 
 
Bij ons aan tafel blijft de teller steken op 6SA.... 
 
In de tweede helft ging het dus voornamelijk over slems. Deze werd aan beide tafels gemist: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  pas  pas 
1♥  pas  2♥ *  pas  * 8-10 HCP, 3-kaart ♥ 
4♣ *  pas  4♥  allen pas * short 
 
Ik vertrouwde erop dat Leon met een hand als deze wel 4♦ zou bieden. Helaas was zijn 
support in troef en zijn shape aanleiding voor enig pessimisme...  
 
Even later heeft Leon weer alle vertrouwen in mij, maar kan ik zijn optimisme (en gehinderd 
door het weinig behulpzame zitsel) niet waarmaken. De double dummy analyzer geeft weer 
een fantastische oplossing! 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
1♠  pas  2♣ *  pas  * MF, hoeft niet echt te zijn 
2♦ *  pas  2♥  pas  * elk minimum 
3♦  pas  6♦  allen pas 
 
Noord start ♣B, welke ik neem met ♣H. Ik speel nu harten naar het aas, hopend op een 4-3 
zitsel in klaveren, zodat ik 2 hartjes in mijn hand kan lozen om vervolgens een semi-hoge 
cross-ruff op te zetten. Dat plan valt in duigen op het moment dat Zuid de 3e klaver aftroeft.  
Het werkende speelplan bestaat uit het spelen van een ♥ naar de ♥V, ♣AV. Zuid troeft voor, 
je troeft over, trekt 2x troef en troeft ondertussen een schopje op tafel, eindigend in West. 
Dan gooi je Zuid in met schoppen en omdat hij alleen maar schoppens heeft moet hij je 2 
slagen brengen als hij de kleur terugspeelt. Onwaarschijnlijk en fantastisch. En natuurlijk niet 
aan mij besteed. 
 
Terug naar de echte wereld. Nu een slem in de andere lijn, aan beide tafels geboden: 
 

 
 
Stef en Gerard bieden rechttoe, rechtaan: 3♦-6♦. Hier gaat de 2e klaver weg op de 3e 
schoppen en je geeft vanwege het zitsel alleen een ruiten af (7♦ is zomaar een mooi 
contract!). 
Bij ons aan tafel bereiken NZ 6 SA. Ook dat is te maken, zoals Leon aangef na afloop: Win 
de schoppenstart, incasseer ♦H en speel een kleine klaver. Als Oost opstapt loop je binnen 
op de klaverkleur. Zakt Oost dan kun je veilig een ruitje afgeven.... Gelukkig speelt leider 
Noord dit niet af zoals aangegeven en gaat down. 
 
Ik kan het niet nalaten nog zo’n juweeltje te documenteren. Ook hier gaf Leon weer feilloos 
aan waar leider de fout inging... 



 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
      2♦ *  * Multi 
pas  2♠ *   dbl **  3♥  * POC   ** 16+, any shape 
3SA  4♥  4♠ !  pas 
pas  5♥  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
Ik bood 3SA, als partner een 16+ SA heeft zal dat wel goed zijn. Nu zou Leon ongetwijfeld 
4♥ hebben geboden (bied een kleur!) maar Noord was hem voor. 4♠ is een prima contract 
dat downgaat op een klaverstart door Zuid. Noord biedt nog 5♥, en dat komt niet bij mij door 
de keuring. Onterecht, want 5♥ kan gemaakt worden (Stef en Gerard boden 4♥, werden 
gedoubleerd en hadden met dát contract uiteraard geen probleem). 
Ik start ♠3... leider legt, tegen beter weten in, ♠V; Leon neemt en speelt ♠B na en nu kan de 
leider het niet meer maken. ♠A in slag 1 is ook niet goed: zoals Leon aangaf moet leider in 
de eerste slag klein spelen! Fantastisch toch? Waarom werkt dat dan wel? 
 
Het juiste speelplan is om al je klaveren in Noord te vertroeven. Probleem is echter dat je 
jezelf een uppercut dreigt te geven door de 4e ruiten van tafel te spelen. Dat geeft je slechts 
4 entrees: 2 ruiten introevers, een hoge troef en 1 schoppenintroever. Je hebt er 5 nodig: vier 
stuks om de klaveren te troeven en 1 entree om de troeven alsnog te trekken.  
Door een kleine schoppen te spelen komt Oost aan slag en moet hij je een tempo geven 
door zelf “veilig” klaveren na te spelen, of een 2e schoppenslag. 
 
Oh ja? En wat gebeurt er dan als Oost ruiten terugspeelt? Nou dan heeft leider het tempo 
om de ruiten hoog te spelen, bv: ruiten voor ruiten Aas, schoppen na, genomen, ruiten 
getroefd, ♥AH en nog twee introevers op tafel om de ruiten vrij te troeven en een introever op 
tafel om van de vrije ruiten te genieten.... 
 
 



De stand is wat vertekend: STAR 2 moest ’s middags tegen de Meierij maar door een 
ziektegeval moest die zitting worden verdaagd. Met een goede uitslag kan STAR 2 toch nog 
op schootsafstand komen van de twee koplopers: 
 

 
 
STAR 6 had een goede ochtendzitting maar werd ’s middags afgedroogd door koploper 
ADG; STAR 10 deed het goed door 26 VIPs te scoren, VK 4 echter haalde er ook 23 dus 
veilig is STAR 10 nog geenszins (en dus STAR 6 eigenlijk ook niet).  
STAR 2 haalde 17 VIPs in de eerste wedstrijd en heeft er dus nog 1 tegoed... De strijd lijkt 
duidelijk te gaan tussen VL3 en ADG, maar ja, als zij er een keer inzakken is de strijd weer 
geheel open... Zo blijft het spannend! 
 
Wij als STAR 9 moeten nog tegen de Meijerij en verder mogen we tegen Gorkum en 
Culemborg uitmaken wie van ons het hoogst gaat eindigen. 
 
 


