
Afgelopen dinsdag op de club....

1-11-11, finale interne viertallen

(3SA) Bieden en uitkomen

Door Jaap Hazewinkel

Ik hou wel van een beetje toeval. Aan het begin van het jaar schreef ik een stukje over de avond 
“op de datum van de enen”. Het was 11 januari. Gisteren was het 1 november. Alweer een 
datum van louter enen. Zouden tweekleurenspellen weer het thema van de avond worden? 
Nee hoor. Het was een avond waarin vooral het bieden en uitkomen de doorslag gaven. Met 
dank aan Dennis Kruis voor dit thema. We beginnen dit verhaal gewoon bij mij aan tafel, in de 
tweede helft van deze finale nemen we een kijkje op de bloedstollende ontknoping van het 
kampioenschap.

Eerste helft
Ik speelde met mijn vroegere maatje Steven Vollers, omdat Leon van Lingen ziek was. Koos 
Nobel was te gast en verving Steven in het partnership met Kees Wulffelé. Dit is ook de 
opstelling voor de volgende zondag in de 2e Divisie, dus dat kwam goed uit. We mochten 
aantreden tegen Erik Swinkels en Erik Nöcker.

West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
- - - 1♦
2♣ 3♦ pas 3SA

Een eerste 3SA, deze door Steven geboden. Erik komt uit met ♣ en Steven claimt 9 slagen. 
Maakstartje.



West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
4♥ allen pas

Op 3 tafels na, is dit redelijke hartenslem niet bereikt. Oost heeft dan ook een perfecte kaart 
mee. Misschien dat als je Namyats speelt, je 4♣ kunt openen, maar OW hebben nog steeds een 
roze bril nodig om dit slem te bieden.

West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
- pas pas pas
1♣ pas 1♦* pas * T-Walsh
2SA pas 3♣* pas * Vraagt
3♦* pas 3SA allen pas * geen 4krt schoppen

Ik start ♠ en Erik Nöcker legt correct klein op tafel (double dummy is ♠V in slag 1 fout en kan 
leiden tot 1 down). Erik ontwikkelt de harten, ook al ontbeert hij een directe entree. Hij heeft 
gelijk, want NZ zullen gedwongen zijn leider te helpen met het ontwikkelen van zijn klaverkleur 
of het ontwikkelen van de ruiten. Een frustrerend spelletje voor de verdediging...



De Erikken komen op dit spel in OW alweer in 3SA met 23 punten samen. Dit blijkt 
onverbrandbaar. Lekker doorgeboden.

West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
pas pas 1SA pas
3SA allen pas

Een van de interessantere spellen van de avond. Ook Kees-Jan Willemsens verpaste de 
noordhand en wegens eerder succes tankte Erik Nöcker zijn partners 14-16 SA vol.
Nadat partner niet onverwacht ♠2 op tafel had gelegd, grapte ik, na in slag 1 ♦4 te hebben 
bijgespeeld, dat er van die momenten zijn dat je tegen partner “ja” zegt zodat hij zijn start kan 
uitvoeren, maar je eigenlijk “nee” wil zeggen omdat de start je niet zal bevallen. Nu echter is 
schoppen de enige downstart, dus mag ik niet klagen.
Erik Swinkels speelt ♣ na. Ik ♣H, gewonnen met het aas en ♣ na voor mijn ♣B. Ik moet nu 
harten naspelen, maar ik speel ruiten na. Nu kán 3SA gemaakt worden: 



Als Erik ♣ naspeelt kan Steven het beste ♠ naspelen, maar hij kan dan in een stripdwang 
worden gebracht. Dan moet Erik ♥H natuurlijk wel bij Zuid zoeken. Erik gaat gelukkig voor het 
alternatief van de hartensnit en speelt een ♠ in plaats van een ♣. We komen met de schrik vrij: 1 
down.

West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
- - - pas (?)
pas 3♣ doublet pas
3SA allen pas

We spelen 2♠ als Muiderberg, maar Steven’s stijl is dat de punten wel in de lengte moeten 
zitten. Erik Nöcker kiest gezien zijn shape voor 3SA en ik mag uitkomen. Klaver zal wel niet 
goed zijn, maar welke doubleton moet ik starten? Ik koos voor mijn beste doubleton en dat pakte 
niet gelukkig uit. ♥10 ontkende een honneur dus leider had geen probleem in de hartenkleur en 
maakte zijn contract met gemak. Hoe anders is het als ik de schoppenuitkomst vind... 
Wij zullen ♠ en ♣ spelen en ♠ vrij krijgen voordat leider de ♥ kan ontwikkelen. West kan op die 
manier op 7 slagen gehouden worden. 3SA door oost is altijd gemaakt. Gelukkig zaten Kees en 
Koos in 4♥ na een Muiderberg en speelde Kees zuid voor een singleton honneur in ♥ en 
eindigde met 11 slagen voor 1 imp winst.



Nu, na zoveel keer 3SA, tijd voor de “freak of the week”. Helaas moet voor ons team de gifbeker 
behoorlijk leeg. Slechte beslissingen aan beiden kanten leiden tot een verlies van 20 imps...

West Noord Oost Zuid
Erik N Jaap Erik S Steven
pas pas 5♣ doublet
pas 5♦ pas 6♦ !?
7♣ ? 7♦ ?? doublet allen pas

Erik Swinkels opent onder een verwijzing naar het bieden op het WK met 5♣. Steven heeft een 
off-shape doublet en ik denk dat 5♣ wel eens in de buurt kan zijn en zie mogelijkheden voor een 
kwetsbare ruitenmanche. Steven ziet veel slagen als ik zulke mooie ruitens heb en probeert 
klein slem. Nu biedt Erik Nöcker met 0 verdedigende slagen 7♣... Ik moet nu natuurlijk mijn 
renonce ♣ vertellen aan partner middels een forcing pas maar voordat ik dat bedacht had, had ik 
al 7♦ geboden, met smaak door oost gedoubleerd.
Dit grapje kostte 800. Dan zijn er nog 1460 punten zoek inderdaad. Bij Kees en Koos belanden 
NZ in 6♥ door Zuid. Geen Lightnerdoublet door Oost en een start in de beloofde kleur van 
partner... 13 slagen. Dat terwijl 6♥ maar liefst 4 down kan: ♦ getroefd; ♠AH, ♠V en nog een ruiten 
getroefd. Als we het allebei goed doen (7♣ doubleren en 6♥ gedoubleerd 4 down spelen) levert 
dit 1300 punten op: 16 imps en 36 imps in de kering!
 
Tot zover de verslaglegging over de eerste helft van de speelavond. 


	Afgelopen dinsdag op de club....
	Door Jaap Hazewinkel

