
AFGELOPEN AVOND OP DE CLUB.... 
  
De Frans Zurlage Trofee, 14 april 2009 
 
Een avondje genieten 
Peter Bosman 
 
 
Het jaarlijkse individuele toernooi voor de Frans Zurlage trofee is, zoals Ed Franken 
zei in zijn openingsspeech, de leukste wedstrijd van de club. De ambiance is er een 
van een avondje Kolonisten van Catan. Als je wint, leuk. Als je verliest, ook leuk. 
Sommige leden van de club vinden dit helemaal niks en laten het toernooi aan zich 
voorbij gaan. Je zou dus verwachten dat de 84 deelnemers het allemaal hoe dan ook 
leuk zouden vinden. 
Maar dat blijkt toch niet helemaal waar. Wat voor de meesten leuk is en blijft, is voor 
sommigen toch een echte race die per se gewonnen moet worden. 
Voor dit verslag heb ik gebroken met de redactionele afspraak geen namen te 
noemen (tenzij je iemand in het zonnetje wil zetten). Juist omdat het een gezellig 
gebeuren is, leek het me nou wel aardig eens de namen van partner en 
tegenstanders wél te vermelden -als ik de verkeerde voor me had of iemand over het 
hoofd heb gezien hoor ik het graag. Ik ben daar alleen van afgeweken in de paar 
gevallen dat ik iemand tegenover mij trof die de sfeer niet aanvoelde. 
 
Partnerships ontwikkelen in de loop der tijd niet alleen een goed uitgewerkt 
biedsysteem maar ook een zekere eenheid van stijl. In zo’n individueel toernooi moet 
je het doen met een eenvoudig biedsysteem, en zonder ‘stijl’. En dan kan het al 
gauw mis gaan. Zoals op spel 11. Zuid past, west opent 1♥ en noord –Rick van de 
Horst- komt er in met 3♠. Oost biedt 4♦, zuid past weer en west inviteert met 5♥. 
Tegen 6♥, gedubbeld door zuid, mag Rick uit. De betekenis van zo’n doublet moet in 
het systeem van een vast partnership volstrekt duidelijk zijn. Maar waarmee zou u nu 
zijn uitgekomen? 
 
♠ V765432 
♥ 106 
♦ 10 
♣ B74 
 
(oplossing aan het eind van dit artikel). 
 
Zo denk je op spel 13 wel goed te zitten met een topper als Niels van der Gaast, 
maar na 1♣ bij noord ging het pas-pas-1SA, wat volgens het biedbriefje op tafel een 
10-14 SA belooft. Daar had ik met mijn acht punten niets aan toe te voegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
13. N/Allen    
  ♠ H63   
  ♥ B853   
  ♦ H83   
  ♣ AH3   
    
♠ AV97 ♠ 10854 
♥ A72 ♥ HV96 
♦ A5 ♦ V94 
♣ V986    ♣ B7 
     
  ♠ B2   
  ♥ 104   
  ♦ B10762   
  ♣ 10542   
 

Noord begon met ♣A, waarop Niels het spel zeer bekwaam afhandelde voor +3. 
Maar ja, toch mooi 3SA gemist. Ik had daar wel kwaad om kunnen worden maar dat 
heeft geen enkele zin: Niels had het briefje nog niet helemaal uitgelezen. Kan 
gebeuren. Toppers zijn ook maar mensen. Overigens bleek lang niet iedereen de 
manche te hebben uitgeboden, en dat is wel aardig met paren: een paar overslagen 
en je scoort toch nog wel wat. De nul die we kregen was een foutje bij de invoer: die 
180 waren aan NZ toegekend. 
 
Zo trok Louk Verhees Sr zelf na afloop van spel 17 het boetekleed aan toen hij het 
verdere bieden blokkeerde met 6SA: 
 
17. N/Niem    
  ♠ H5   
  ♥ AHVB96   
  ♦ A2   
  ♣ AH9   
    
♠ 96 ♠ 8743 
♥ 1074 ♥ 8532 
♦ VB104 ♦ 76 
♣ B873    ♣ V102 
     
  ♠ AVB102   
  ♥ -   
  ♦ H9853   
  ♣ 654   
 
 
 

Zuid voelde aan zijn water dat het groot slem 
moest zijn, maar had geen goede reden dat te 
bieden. Zo misten we 7SA, dat wist Louk beter 
dan wie ook, maar hij nam het goed op. 
Interessant is te kijken hoe je dat ook in een 
niet-ingespeeld partnership zou kunnen 

West Noord Oost Zuid 
    -    2♣ pas  2♠ 
 pas   3♥  pas  4♦ 
 dbl   6SA  pas pas 
 pas      



uitbieden. Hebt u een idee? Kijk weer naar het eind van dit artikel. Ook hier trouwens 
een invoerfoutje bij de scores: Louk kreeg 1010 (6H+1) en 3 mp’s in plaats van 1020 
en 11 mp’s. 
 
Hoe het gezien de sfeer niet moet, lieten twee serieuze kandidaten voor de trofee 
zien –misschien juist omdat ze te serieus kandidaat waren. 
Op spel 3 moest Chris Hartog na een eenvoudig biedverloop 1SA afspelen en kreeg 
van mijn partner oost ♥2 uit.  
 
3. Z/OW    
  ♠ A32   
  ♥ H1095   
  ♦ AV94   
  ♣ 92   
    
♠ V87 ♠ HB4 
♥ V43 ♥ A72 
♦ 75 ♦ HB62 
♣ VB743    ♣ 1086 
     
  ♠ 10965   
  ♥ B86   
  ♦ 1083   
  ♣ AH5   
 
Leider bestudeerde dummy even en legde de zes. In de tussentijd bedacht ik dat het 
weinig zin had de vrouw in te leggen, dus speelde ik vlot de drie. Chris had nu geen 
idee hoe de harten zaten en begon wat te pionieren in de ruiten, gebruik makend van 
de klaverenentrees in dummy. In het eindspel gooide ik, om de hartenpositie duidelijk 
te maken en mijn klaveren te beschermen, op de vrijgespeelde ruiten met nog ♥Vx 
de vrouw af. Zo ging het contract één down, wat ons 35 mp’s van de maximaal 40 
opleverde. Mijn partner was daar echter niet blij mee en foeterde mij uit dat ik in slag 
één de vrouw had moeten leggen. 
 
Zit ik daar een leuk avondje te kaarten. 
Zo ook even later, op spel 9.  
 
9. N/OW    
  ♠ A3   
  ♥ AHV965   
  ♦ H2   
  ♣ 543   
    
♠ V964 ♠ H10 
♥ B43 ♥ 1087 
♦ B7 ♦ AV109 
♣ V1082    ♣ HB96 
     
  ♠ B8752   
  ♥ 2   
  ♦ 86543   
  ♣ A7   
 



 
Tegen 3♥ van noord start partner ♣6, die de leider duikt. Ik ben aan slag met de 
vrouw en moet natuurlijk als de wiedeweerga troef naspelen, dan is het meteen 
down, maar ik speel onnadenkend klaveren na. Leider lijkt nu negen slagen te 
hebben met een klaveren getroefd: zes hartenslagen en de twee zwarte azen. Maar 
hoe komt hij in de hand nadat hij een klavertje heeft getroefd? Mijn partner zag dat, 
terwijl ik nog zat te treuren om mijn stommiteit. Leider probeerde een ruiten naar de 
heer, voor de aas van oost. Die nam nog de vrouw mee, waaronder mijn boer viel, 
vervolgens schoppen heer (!) die mocht houden, en na heel lang nadenken ♦9. 
Ziehier mijn Rataplan-actie. Die negen móet een bedoeling hebben, er wordt iets van 
mij verwacht -maar wat? Grommen? Kwispelen? Ik moet hoe dan ook schoppen 
vrouw bewaren, en de klaveren weggooien heeft geen zin. Dus troeven! Voilá, troef 
3. Partner smeet de kaarten op tafel en liep weg. Had troef boer moeten wezen 
natuurlijk, voor de uppercut, stom, stom. Twee doodzonden op één spel, dan verdien 
je het ook niet nog eens de bokaal te winnen. Gelukkig heb ik niemand van een 
mooie prijs beroofd, sterker nog, heb ik er twee aan geholpen. 
 
 
 
 
Antwoorden: 
 
* Spel 11: tegen 6♥x is ruiten 10 uit killing. Goed afspreken of je in deze situatie nou 
juist wel schoppenstart of juist niet wil (in het laatste geval zou dat echt om ruiten 
vragen). Het hele spel: 
 
11. Z/Niem    
  ♠ V765432   
  ♥ 106   
  ♦ 10   
  ♣ B74   
    
♠ H9 ♠ A108 
♥ AVB9873 ♥ H 
♦ B6 ♦ V98432 
♣ A2    ♣ HV8 
     
  ♠ B   
  ♥ 542   
  ♦ AH75   
  ♣ 109653   
 
Noord startte schoppen en het contract was nu verder een eitje. Later sneed de 
leider nog op ♠V en maakte zo een overslag. 
 
* Spel 17: de sleutel voor het bereiken van 7SA ligt bij schoppen heer. Er valt iets 
voor te zeggen op 2♠ meteen azen te vragen. Dan hoor je de essentiële waarden in 
die kleur. Zo ging het bijvoorbeeld bij Dennis Kruis (noord) en Felix Ophorst (zuid): 
 
 
 
 
 



 
 
17. N/Niem    
  ♠ H5   
  ♥ AHVB96   
  ♦ A2   
  ♣ AH9   
    
♠ 96 ♠ 8743 
♥ 1074 ♥ 8532 
♦ VB104 ♦ 76 
♣ B873    ♣ V102 
     
  ♠ AVB102   
  ♥ -   
  ♦ H9853   
  ♣ 654   
 
 

 
 
 
 
 

  
2♠ belooft goede kleur, vanaf 2 tophonneurs 5+ 
4SA: RKC met schoppen als troef 
5♣: 1 keycard 
5♦: heb je ♠V? 
6♦: ja, met iets extra’s in ruiten 
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