
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
14 mei 2013, 3e avond Howell II 

“Snijden of niet snijden, dat is de vraag” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Leon en ik hebben een sabbatical genomen deze competitie, maar mijn taken als redacteur dan 
wel reporter noopten mij de gang naar Utrecht te maken. Leon heeft het druk en was niet 
beschikbaar dus offerde Peter Bosman zich op om 28 spellen met mij samen te spelen in de C-
lijn. We waren paar 15, handig als reporter, want dan speel je alle spellen in volgorde! 
 
Beginnende bridgers leren een snit te nemen en als dat lukt vinden ze dat leuk (een soort 
wonder) en blijven ze dat doen, te pas en te onpas. Op een aantal spellen was deze vraag zeker 
aan de orde, maar daarover later meer. We begonnen met een aflevering slapstick. 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
      2♥ *  * Muiderberg 
pas  3♣ *  3SA **  pas  * Pass or Correct  ** onbevreesd 
pas  4♣ *  dbl  4♦  * Nogmaals PoC, ook onbevreesd 
pas  pas  dbl *  pas  * Volgens mij gaat 4♦ down... 
4♠ *  dbl  allen pas   * Volgens mij niet.... 
 
Taarten vlogen over en weer, maar tenslotte had Peter als laatste de meest eenvoudige dubbel 
van zijn leven....  
 
Op spel 14 laat Peter zien dat hij prima kan verdedigen: 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
    3♣  pas 
3SA  allen pas 
 
Peter start ♥4, via ♥V voor het aas. Leider begint aan de klaveren in de hoop dat er iets moois 
gebeurt. In zijn hand gooit hij 3 ruitens en een schopje weg.   
Ik gooi mijn klaveren van onder naar boven bij in de hoop dat Peter begrijpt dat ik iets in ruiten 
heb. Ik zie tevreden dat hij ruiten gaat afgooien, naast 2 schoppen en de onvermijdelijke harten. 
Als leider een ♠ naar ♠H speelt neemt Peter, incasseert zijn ♦A en gooit leider in met ♠V zodat 
deze van zijn harten af moet spelen. In de C-lijn werd 3SA vaker gemaakt dan niet dus dit was 
een prima resultaat. 
 
Spel van de avond, met helaas een voor ons treurig resultaat, was het volgende spel: 

 
 



West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
      1♦ 
pas  1♠  pas  2♦ 
pas  4SA *  pas  5♣ **  * RKC  ** 1 keycard 
pas  5♥  pas  6♣ *  * ♦V en ♣H 
pas  7♦  allen pas 
 
West start ♥2 (kleintje – plaatje) en mijn gevoel zegt te snijden maar mijn ratio zegt dat ik niet in 
slag 1 down wil gaan en dat zelfs als ♥V houdt, ik er nog niet ben. Mijn ratio wint. 
Het opgelegde plan is troef trekken, een ♣-snit en zo nodig de laatste ♣ op tafel troeven. Een 
kans van iets meer dan 50%. Het alternatieve plan (snijdend) is om de snits te nemen in de 
hoge kleuren maar die kans is kleiner en we houden dus niet van snijden, dus ik kies voor de 
enkele ♣-snit en niet voor de dubbele snit in de majors. 
 
Had ik maar vastgehouden aan het niet snijden. Dan bedoel ik niet ♣AH slaan (lijkt me tegen de 
kans in) maar gewoon ♦ tetteren. Dan krijg je een weinig voorkomende speelfiguur die ook werkt 
als de OW handelen worden verwisseld en de snits in de majors foutzitten, bijvoorbeeld: 
 

 
 
In deze lay-out faalt elk plan met een snit. Gewoon aan de ♦ beginnen. Op de laatste ruiten is dit 
de situatie: 
 

 
 
Op ♦B gaat op tafel een klaveren weg en oost mag het zeggen. Ook ♣ weg? Je hebt 4 
klaverslagen, ♥H staat ook zo vreemd dus oost zet ♠H sec. Een ♠ naar het Aas, ♠V na en oost 
zit opnieuw in dwang. Een repeterende dwang die even goed tegen oost als west werkt! 



Wij gaan dus down in 7♦ maar op het volgende spel maakt Peter Bosman het helemaal goed:  

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
pas  3♣!!  3♥ ?  pas 
4♥  allen pas 
 
Peter verzint 3♣ en Oost meent deze ondermaatse opening op 3-niveau in de aanbieding te 
moeten doen. West heeft wat mooie prenten mee en biedt de manche. Veel te hoog, zo blijkt. 
 
♣A gestart door mij, ♠V na, Peter speelt ♠A en ♠H completeert de slag.  
Peter incasseert ♣HV en speelt ♠ na. Leider troeft en wie kan het leider kwalijk nemen dat deze 
snijdt in ♥. Peter had al 9 punten laten zien!  
 
Zo werd leider op de verkeerde voet gezet met een mooi resultaat voor ons.  
 
Kan ik dat ook? Ja!



Op de volgende tafel kwam deze: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
  pas  1♣  dbl 
1♥  dbl  1SA  pas 
2♥  dbl  pas  2♠ 
allen pas 
 
De kwaliteit van onze schoppens is op zijn best matig, maar een kniesoor die daarom maalt. 
West start ♦B, genomen met de ♦V. Ik speel een ♠, genomen in west met ♠10, ♣ na. 
 
Ik zag kans om een oude truck van stal te halen, 20 jaar geleden toegepast in het District Delft 
en nog steeds leuk. ♣H zit natuurlijk fout, dus ik ga een ♣-introever “faken”: ik neem ♣A en speel 
een kleine ♣. Oost zakt natuurlijk en ♣B maakt de slag: snijden of niet snijden? ☺ 
Nu de ♣-verliezer verdwenen is ga ik kansen maken en ik speel opnieuw ♠. Oost neemt met ♠V 
en geeft partner een introever maar ik maak mijn contract... 
 



Op de laatste tafel doe ik het weer fout door een snit te nemen.... 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Peter    Jaap 
    pas  pas 
1SA  2♣ *  2♦  2♠  * Majors 
3♣  3♠  allen pas 
 
West start ♦V en de eerste slag vangt roem. Een ruitentje wordt teruggespeeld. Hier had ik 
wellicht moeten snijden en de 8 leggen maar dat durfde ik niet: ik speelde ♦B bij.  
 
Hoe nu de ♠ aanspelen in dit toch wel iets te hoge contract? Ik redeneerde dat west maar 2 
ruitens had, en “dus” een 3-kaart ♠. Dat maakte de kans op ♠B bij west erg groot en ik nam wel 
de snit in ♠.... 1 down.  
 
Als ik ♦8 had gelegd had ik ♦B kunnen doorspelen. West moet troeven anders gaan ♣H en ♣7 
weg en zo bespaar ik me de gok in schoppen...  
 
Snijden of niet snijden... dat is de vraag! 
 


