
Afgelopen dinsdag op de club.....

Dinsdag 11-01-11, Howell 1, zitting 2 

Veel tweekleuren spellen op de datum van de ‘enen’.

Door Jaap Hazewinkel

Eigenlijk zou ik vorige week schrijven. Arme Felix, hij ruilde met mij en kreeg als dank daarvoor 
een setje tamme spellen. Ik echter mocht schrijven over de clubavond van deze bijzondere 
datum. We worden verwend deze jaren. Ik durf te wedden dat de trouwzalen op 11-11-11 al 
volgeboekt zijn, niet alleen in het Zuiden van het land, want het valt nog op een vrijdag ook.

Wilde verdelingen waren er genoeg gisteren en daarvoor heeft vrijwel iedereen een arsenaal 
aan wapens afgesproken. Die zijn gevaarlijk voor de verdediging maar soms ook voor de 
gebruiker. Zo speelden we op de eerste tafel tegen Machteld en Dirk en speelden beide paren 
2♣ o.a. als ‘zwak met majors’. Eerst mochten wij:

W N O Z
Dirk Leon Mteld Jaap
- - pas 2♣* * zwak met majors
2♦ a.p.

Ongelukkig bod van west misschien en oost kon nu ook niet veel meer. Dit leverde voor OW niet 
veel op, ook al mochten ze 12 slagen maken.

Ik vind dat je na zwakke openingen goede afspraken moet hebben. Leon en ik hebben dan ook 
afgesproken dat je na zo’n 2♣ van de buren je minors op diverse wijzen moet kunnen 
aanbieden. 2♦ is een volgbodje, 3♦ is een minimale opening met een 6-kaart ♦ en 2SA belooft 
een goede opening met een 6-kaart ♦. Dit systeem komt 2 spellen later in actie:



W N O Z
2♣* 2Sa** 4♠ 5♦ * zwak met majors ** goede opening met ♦
pas pas 5♠ dbl
a.p.

Oost (Machteld) ging 4♠ wel maken maar ik zag 5♦ ook nog niet kansloos. Partner noord belooft 
6 of minder losers volgens de LTC en ik heb er 7 dus dat is dichtbij. Oost kan ook aan het 
redden zijn. Na 5♠ had ik zonder azen geen zin om aan te geven dat ik door wilde en liet dus 
geen forcing pas los. Machteld deed haar best maar ze kon maar 10 slagen maken. 
Leuk zo’n 2♣-opening maar je schiet jezelf soms ook zo maar in de voet. Kijk en huiver:

W N O Z
Leon Jaap

- - - 2♣* * zwak met majors
dbl pas* pas pas * geen interesse in een major, speelt liever 2♣ dbl



Pas door noord ontkent interesse in een major en stelt voor om 2♣ gedoubleerd te spelen. 
Helderzienden zullen in noord 2♦ bieden. Dat is om te spelen, redoublet vraagt zuid zijn beste 
major te bieden. En dan zal Oost wel in actie komen. Nu niet.
Het spel zit volledig verknipt en ik kom er met 3 down nog genadig vanaf, maar meer dan 2 MP 
levert dat niet op. In de C-lijn acteerde ons viertallen nevenpaar en ook Kees Wulffelé opende 
2♣. Nu echter boden OW alle kleuren en besloten pas in 6♠ dat ze geen fit hadden. Steven 
Vollers bevestigde dat met een doublet, maar dat maakte voor de score niet meer uit.

Er zijn natuurlijk andere wapens. Ghestem en de wereldconventie bijvoorbeeld. Ik werd 
verwend, want ik mocht ze allebei gebruiken.

W N O Z
Lucas Leon Joost Jaap
- pas 1♠ 2♠* * harten en klaveren
4♠ pas pas 5♥
5♠ 6♥ pas pas
dbl a.p.

Ik kom op vijfniveau nog maar eens langs, want ik heb maar 4 losers en een extra hartje. 
Partner concludeert vervolgens terecht dat we veel aanval hebben en weinig verdediging. 
Dit vrijwillig geboden slem gaat 2 down, maar deze boden we dan ook niet om te maken. 

Zo meteen... maar eerst deze:



W N O Z
Rob Leon Just Jaap
- pas 2♠ 4♦ * ruiten en harten
4♠ 5♥ 5♠ pas
pas dbl a.p.

4♦ is de wereldconventie en wat ik aan kracht mis heb ik extra aan shape en bovendien zijn we 
onkwetsbaar. Ook goed geboden trouwens van OW want we maken 5-rood en dat doubletje van 
partner was nog nodig om de score boven het midden te tillen.

Toch heb je niet altijd conventies nodig om je tweekleuren spellen aan te geven. Op het 
volgende spel scoorden we een kogelronde nul. Na afloop ging het er over hoe we uit dit 75% 
slem kunnen blijven:



W N O Z
Jaap Leon
1♦ 1♠ dbl* 4♠ * 4 of 5 harten
5♣ 5♠** pas*** pas
6♣ dbl a.p.

** Goede of bijzondere beslissing van Noord om nog 5♠ te bieden want je lijkt 2 zekere slagen in 
de verdediging te hebben en daar kan er zo maar één bijkomen.
*** De discussie achteraf met Leon was of dit een situatie is waarbij ‘pas’ na 5♠ als forcing moet 
worden beschouwd. Ik vond van wel en daarom bood ik ook vol overtuiging 6♣. Een 75% slem 
als je het biedverloop niet meeneemt in je inschatting. Veel anders dan 2 snits nemen zat er niet 
in. Ik denk dat als links een volgbod doet en rechts springt naar de manche, dat het op dit niveau 
geboden wordt als uitnemer. Daarom denk ik dat hierna voor OW geldt dat er een forcing pas is 
ontstaan. Dat kan natuurlijk eens fout uitpakken en misschien is het wel scorebord journalistiek...

Na al dat biedgeweld ook nog twee leuke afspeel-spelletjes ter afsluiting.



Als zuid opende ik 2♠ en daar bleef het bij. West start ♥7 voor ♥9, ♥H en getroefd. OW kunnen 
nu niet meer veilig de ♥ inspelen, maar dat weet ik niet. Ik wil graag dat OW me helpen met 
troeftrekken en de beste truc is om ze daartoe te verleiden: ik speel een ruitje. West neemt de 
leiding van de verdediging op zich en speelt ♠H na. Dat gaat goed, dus wegens succes vervolg 
ik met ruiten. West neemt met ♦A en speelt ♠9. Oost zakt en ik schakel over op de klaveren. 
Oost mag nog ♠V en een kleine troef maken, maar ik haal 8 slagen. Een middenscore slechts, 
omdat OW een paar keer in 4♥ gevoelig down gingen.

Tot slot:

Oost Zuid West Noord
Just Jaap Rob Leon
1♠ pas 2♥ 4♣
4♦ dbl 4♠ pas
pas pas*

* niet om leider te waarschuwen maar dit was het laatste 
spel en ik zat te snurken.

W N O Z
Rob Leon Just Jaap
- - 1♠ pas
2♥ 4♣ 4♦ dbl
4♠ a.p.

Ik paste als zuid. Niet om de leider niet te waarschuwen, maar dit was het laatste spel en ik zat 
te snurken. 4♠ zal toch wel down gaan? Inderdaad, maar een collega in de B-lijn doubleerde en 
schreef 200. Ik doubleerde dus niet en schreef 300. Double dummy kun je inderdaad 9 slagen 
maken en dat gaat best leuk: ♣ gestart en getroefd, ♦A, ♦ getroefd, ♥H, ♦ getroefd, ♥A en nu....

♠ - 
♥ Vx
♦ -
♣AVB87

♠ V ♠ A943
♥ 1096 ♥ -
♦ - ♦ 1095
♣ H43 ♣ -

♠ HB1065
♥ -
♦ H
♣ 2



Leider troefde nu een ♥, overgetroefd, ♠H na en 3 down. Als de leider de positie goed taxeert 
(en een doublet van mij zou hem geholpen hebben) dan kan hij een klaver troeven en nog een 
ruiten troeven. ♠A is dan de 9e slag. Zouden ♠9 en ♠10 omgewisseld zijn dan kun je zo zelfs 4♠ 
maken: zuid zit dan ingegooid! Double dummy analyse leert dat 4♠ dan pletter is! Hoezo, een 
opgelegd doublet?

Eind van een mooie avond. Weet iemand trouwens waarom het optimale resultaat op spel 6 
-800 is?
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