
Afgelopen weekend in de 2e Divisie

26 maart 2011, 1e zitting spel 1

Het getal 1

Door Jaap Hazewinkel

Het is weer tijd om de golfclubs uit het vet te halen, maar voordat we echt de wei in gaan moet 
er eerst nog gestreden worden in de parencompetitie. Het getal 1 was thema van de eerste 
zitting. 

Ten eerste, het gaat om spel 1. Weliswaar niet ons eerste spel en het liep tot nu toe fantastisch. 
De tegenstanders deden ons met regelmaat een goede score cadeau en zelf deden we weinig 
fout, totdat we op tafel 1 plaatsnamen. Hand gedraaid voor uw gemak.

Laten we eerst maar eens gaan bieden. Ik had de noordhand, Leon opende met 2SA.

W N O Z
pas 2SA

..pas 3♦ 1 pas 3♥ 2

4♦ 4♠ 3 pas 6♠
pas 6SA4 allen pas

1) Ai, wat een foutenfestijn. We hebben voor een hand als deze een mooie afspraak: 4♣ geeft 
sleminteresse aan in harten (4♦ voor ♠, enz.). Nou krijg ik een keer een hand waar je hem op 
kan gebruiken, vergeet ik de conventie!
2) Partner doet fijn mee met dit festijn, want met 5 schoppen en een doubleton harten moet hij 
3SA bieden. 
3) Nu west heeft tussengeboden bied ik 4♠ in de hoop dat dat overkomt als kickback. Dat is een 
nadeel van kickback: het kan zomaar eens leiden tot situaties zoals deze, waar het niet 
kristalhelder is wat er met het bod bedoeld wordt. 
4) 6♠ zal het niet zijn.

Goed, we gaan dus spelen, Leon mag aan de bak.



West start uiteraard met ♦H en het goede nieuws is dat partner ♥A én een kleine harten heeft (je 
weet immers maar nooit...). U heeft natuurlijk al gezien dat 6♥ dicht is als de schoppen zich een 
beetje gedragen en áls je 6SA maakt kun je rekenen op de top. Leon besluit maar direct de 
hartentrein te laten razen en scherp op te letten op de discards. West laat op een gegeven 
moment ♠B gaan maar oost gooit een enkele ruiten en wat klaveren af. 
Leon speelt na 7x harten een schoppen naar het aas. West laat daar ♠V onder kukelen. Dit is de 
situatie:

Een frons op het hoofd van Leon maakt plaats voor een triomfale grimas. 

Heeft u al een plan gevormd over hoe het nu verder moet?

Oost dacht de hele tijd dat leider ♠AHV had en heeft ♠109 in vieren vastgehouden. Dat was 1 
schoppen teveel. Daarnaast heeft hij nog een klaveren. Leon had hem (bijna) helemaal door:

Leon haalt met ♣A de exitkaart van oost weg en speelt een ♠ naar de 7 en laat zijn hand aan 
Oost zien. Die knikt maar diens partner zegt: ‘Kun je ♠7 niet zakken??!!’.

Dat kon oost en zo gingen de laatste 2 slagen naar west. Leon was even ♠6 kwijt en kan het 
goed doen door na ♣A de ♠8 na te spelen: dan heeft duiken geen zin voor oost. Ik kon Leon 
deze fout wel vergeven, ik vraag me namelijk af of ik het zo zou hebben kunnen afspelen. 

Blijft natuurlijk de vraag of Leon (foutief) geclaimd had. Als dummy vond ik het allemaal erg vaag 
want hij kan natuurlijk beter gewoon spelen en niet zijn kaarten half op tafel leggen.



Leon voelde dat ook zo en liet het erbij zitten. Navraag bij de wedstrijdleider aan het eind van de 
dag leerde dat zonder echte claim west zijn mond moet houden maar ook nu nog vind ik dat 
Leon wel degelijk ‘claimde’ en dan moet de claim uiteraard wel correct zijn. We hebben de 
arbiter maar niet getest.

Een briljant spel en een bijna briljante partner na een foutenfestijn in het bieden. 6♥ C werd 
slechts 2 van de 12 keer geschreven en ook voor hen die dachten dat we met 6SA aan het 
toppenjagen waren heb ik dit verhaal geschreven ter verduidelijking. 

Hoe zit het nou met dat getal 1?
Nou, dit was natuurlijk spel 1 van de 1e zitting, maar ook gingen we 1 down en verdienden 1 
Matchpoint (iemand ging in 6♥ 1 down...). Ondanks deze belabberde score echter stonden we 
na die eerste zitting op de 1e plek. Dat bleek later niet geheel waar we thuishoorden want toen 
de tegenstanders minder vriendelijk bleken gingen we zelf links en rechts cadeautjes uitdelen en 
sindsdien hebben we geen zitting meer boven de 50% gespeeld. 

Wie hebben ons afgelost?
Na dag 1 stonden Cees Kaiser en Dirk-Jan Kooijman bovenaan met twee sessies boven de 
60%. Dat konden ze niet helemaal doortrekken op dag 2, maar ze staan nog wel tweede. Het 
zijn Willem Schneider en Rian Lukassen die na het 1e weekend op de 1e plek staan in 
Amsterdam. Heel goed en zo weten ze in Amsterdam dat er in Utrecht aardig gekaart wordt...
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