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‘Het getal 2 (?)’

door Jaap Hazewinkel

Ik hou wel van wat symmetrie, dus wilde ik het tweede weekend het getal ‘2’ meegeven. Een 
beetje naar het resultaat toepraten moet maar, want helaas waren het uiteindelijk niet 2 STAR 
paren die promoveerden. Na van zitting 3 tot 7 geleid te hebben ging er in de laatste zitting bij 
Rian Lukassen en Willem Schneider toch teveel mis en moesten ze met de 3e plaats genoegen 
nemen. 
Tot eigener verbazing was het wel een STAR paar dat de overwinning in Amsterdam 
wegsleepte: Good old Cees Kaiser en Dirk-Jan Kooijman verlieten op zondagmorgen even de 
top 2 waar ze al zo lang instonden, maar pakten dat verlies dubbel en dwars terug in de laatste 
zitting. Ze mochten de felicitaties in ontvangst nemen terwijl ze zelf overigens stelden dat de 
promotie op STAR naar de B-lijn eigenlijk veel belangrijker is. Dat zal wel...
Voor onszelf was het 2e weekend niet erg glansrijk. We begonnen weer goed met 58% in zitting 
5 maar hebben daarna de 50% niet meer gehaald. Als goede middenmoter zijn we iets boven 
de 50% geëindigd. 

Aan het volgende spel bewaar ik nog wel goede herinneringen:

West Noord Oost Zuid
Leon Jaap

- - pas 1SA* * 12-14
pas 2♣ pas 2♠
pas 3♣* pas 3♠ Minor suit ask, ik geef een 4-krt ♦ aan
pas ... 3SA allen pas

Leon weet dat 6♦ in de buurt is (ik kan ook nog een 5-kaart ♦ aangeven in het geval ik een 5422 
zou hebben, dus de minor suit ask is niet helemaal om niet). Hij besluit echter dat je ook een 
goede score kan hebben door 12 slagen te maken in SA, als die er zijn... In viertallen is 6♦ meer 
aangewezen dan in paren. 



Aan mij de taak om zoveel mogelijk slagen te maken. Lead ♣9.

Ik ben met die lead al blij dat ik niet in 6♦ zit want ♣9 kán wel van H109x zijn, maar ziet er toch 
erg uit als de 1e... Omdat de snit weigeren geen zin heeft speel ik toch maar ♣B, die houdt! 
Nu eerst maar eens kijken of hij ook een 2e keer houdt: ik vervolg met een ruiten naar de ♦V en 
een klaveren naar de ♣V. Oost heeft niet opgehouden want ook ♣V is een slag.

Nu wil ik ♠ spelen en het liefst speel je een ♠ vanuit de hand naar ♠H. Ik speel ♦H (iedereen 
bekent en kan nu ♦B overnemen met ♦A (oost bekent nog) om zodoende nog een extra entree 
te hebben in mijn hand. Ik speel nu ♠ en West neemt met het Aas. Mooi! West speelt ♣ door die 
ik neem terwijl oost niet meer bekent. Ik incasseer ♠H en nu bekent West niet, en dus kan ik het 
spel uittekenen:

Echter, ik was al niet meer geïnteresseerd in het uittellen van de distributie van de ♥; ik heb nu 
een dubbele dwang (links ♣, rechts ♠, beiden ♥).



Wat er nog over is:

Ik speel de ♦ en incasseer ♠V. Rechts heeft nog ♠B en links heeft nog ♣10, dus niemand kan 
nog meer dan 2 harten in de hand hebben. ♥V valt inderdaad (bij oost) in de 2e hartenronde en 
♥B wordt de 12e slag. Goed voor 60% en voor het zelfvertrouwen.

Het hele spel:

Een dubbele dwang zo lijkt het – dus tegen 2 tegenstanders. Behalve dat hier eigenlijk niemand 
in dwang kwam, want west ging nooit een ♥ maken en oost heeft er geen af hoeven gooien. 

Gaan nu de golfclubs uit het vet? Dat zijn ze al, maar op 2e paasdag is er nog een GBC-InGooi 
butler toernooi dat Leon sponsort en waar ik op zijn uitnodiging graag meespeel. Kijken of we 
het daar beter kunnen doen, ook u bent welkom!
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