
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
17 september 2013, 3e avond interne viertallen 

“WK-niveau waardig?” 

door Jaap Hazewinkel 

 

Alweer een stukje van Jaap? Tsja, Peter Bosman was op het laatst verhinderd. Ik heb er 
ook niet echt op gerekend, dus het wordt wat korter dan anders.  
Het WK op Bali is begonnen en na 2 wedstrijddagen doen “onze teams” het uitstekend. 
Wel frappant trouwens dat we “onze” zeggen zolang het goet gaat: “We” hebben goed 
gespeeld en “ze” hebben slecht gespeeld....  
Voor Leon en mij was dit vooral de avond van “niet goed geboden”. Dat bedekken we 
grotendeels met de mantel der liefde (voor tegenstanders zowel als voor partners). Zelf 
zat ik de eerste helft West en de tweede helft Zuid en de statistieken bevestigen dat ik 
met 8.4 HCP gemiddeld per spel echt het slechtst bedeeld was, dus van veel bieden 
kwam het niet.  
 
Het enige slemspel van de avond: 
 

 
Niet dicht, maar zeker in 6♦ heb je goede kansen: Zonder hartenstart heb je de kans op 
♦ 2-2 of de ♠-snit; na ♥-start heb je beiden nodig.  
Het is ook 7Sa, maar dat is – om met Hans Kelder te spreken – “scorebord 
journalistiek”.  
Zes paren in de zaal, waaronder ons onvolprezen nevenpaar bereikten het beste 
contract van 6♦, wat mij betreft “WK-niveau waardig”. 
 
In de tweede helft speelden we tegen Dirk de Beer met zijn nieuwe partner Wouter 
Fitski. Deze jongeman is een aanwinst voor de club. Alhoewel de heren nog geen tijd 
hadden gehad om een systeemkaart te bakken bleek dat ze al wel behoorlijk wat 
afspraken hadden en die ook beheersten. 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Wouter Leon  Dirk  Jaap 
  2♦ *  pas  2♥   *  Multi 
pas  2♠  dbl *  pas (?)  *  1444, niet al te sterk 
2Sa *  pas  3♣   pas   * Lebensohl 
3♠ *  pas  4♥  allen pas  * 4 kaart ♥, ♠-stop 
 
Op enig moment in de bieding kan ik natuurlijk patrner’s ♠-bod ophogen. Ik ben er vrij 
zeker van dat het een manche voor ze is. Zelf denken we dat meteen na Dirk’s doublet 
3♠ het juiste bod is. Ja, je duwt ze dan wel in 4♥ maar partner kan meedenken of er 
uitgenomen moet worden. 
Ik kan ook 4♠ bieden maar weet vrij zeker dat dit 2 down zal gaan en met al die vrouwen 
in mijn hand is 3 down ook heel goed mogelijk. Als ik 4♠ bied dan wordt dat vrijwel zeker 
van een lintje voorzien. 
4♠ gedoubleerd 2 down levert 3 impen op versus 4♥ gemaakt, maar -800 is altijd naar 
en kost ongeveer twee keer zoveel. Ik koos het “principle of the lesser risk” en hield mijn 
mond waar ik partner had kunnen laten meedenken. 
 



Het hierop volgende spel lag zo: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Wouter Leon  Dirk  Jaap 
  pas  pas  pas 
1♠  dbl  rdbl  2♥ 
3♣ *  pas  4♠  allen pas 
 
Na voorgepast te hebben vond Leon zijn hand na 1♠ de ideale shape te hebben voor een take-
out doublet. Agressief, maar passen kan ook risicovol zijn. Dirk toont zijn kracht en ik kies onze 
beste fit. Nu liggen we wel tegen niet al voor min 500, maar Wouter kiest ervoor zijn offensieve 
5-5 te tonen. 
Behoedzaam spelend weet Wouter dit contract in veilige haven te loodsen.  
 
De tweede helft zijn we aardig geveegd door Dirk en Wouter. Ze deden weinig fout en wij 
hebben wel het een en ander gemist. Ons spel was in ieder geval niet WK-waardig, maar dat 
maakt het des te aardiger om dan maar te gaan kibitzen op BBO of via de WK-site.  
 
Veel plezier daarmee, en als de in Bali aanwezige STAR-leden dit lezen: Veel succes (Hans & 
Alex, Louk Verhees sr) en plezier (de rest)! 
 


