
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.. 
 
En hoe het bijna genoeg was 
 
Jannes van 't  Oever 

 
Patton Avond 4 (slot), 17 juni 2008 
 
Het is stil op de club. Het Nederlands elftal heeft zich al geplaatst voor de 
kwartfinale maar toch oefent de pot tegen Roemenie een dergelijke 
aantrekkingskracht uit dat het leeuwendeel van de teams een buisavondje 
heeft gepland. Ach, het is maar waar je prioriteiten liggen... 
 
Zitting 1 
 
spel 2 
O/NZ    
  ♠ HT862   
  ♥ HT4   
  ♦ B42   
  ♣ 72   
    
♠ AV ♠ 954 
♥ V86 ♥ A72 
♦ A76 ♦ VT53 
♣ VB983   

N

O

Z

W

 ♣ H65 
     
  ♠ B73   
  ♥ B953   
  ♦ H98   
  ♣ AT4   

 
Ik besluit in de 3e hand mijn 15-punter iets af te waarderen en open 1SA (12-
14). Dat voelt een tikkie preemptief en ik hoop zo de tegenstanders uit hun 
mogelijke schoppenfit te praten. Niemand heeft verder iets meer toe te 
voegen. De schoppenstart in mijn vork is lekker en ik zie dat Hoek een 
aardige 9-punter neerlegt met een erg mooi fittende klaveren heer. Er lijken 
maar 8 slagen te halen, maar noord komt behoorlijk in de problemen op de 
vijfde klaveren. West moet de positie goed lezen als noord een rode plaat sec 
heeft gezet, en als er een schoppen de deur uit is gegaan, dan heeft west 
weer genoeg tempo en rust om zelf een negende slag te ontwikkelen. Voor 
mij was dit slechts academisch, maar ons nevenpaar werd op dit spel wel 
gemangeld in 3NT. Kost 7. 
De eerste wedstrijd sluiten we af met 19-13. We lopen iets in, maar er is meer 
nodig. 
 
 
 
 
 



Zitting 2 
 
Spel 14 

De tegenstanders (NZ) voelen 
en duwen een beetje aan elkaar 
en belanden uiteindelijk in een 
scherpe 3SA. De schoppen 
zitten rond, maar 9 slagen zijn 
nog niet binnen. Als er extreem 
passief verdedigd wordt (lees: 
schoppenstart) dan heeft de 
leider een vervelend probleem, 
maar de dubbele snit in klaveren 
werkt en wanneer die ook rond 
zitten zijn er 9 fortuinlijke slagen. 
Iedere andere start lost eigenlijk 
direct het probleem van de 
leider op. Het is allemaal 

eenrichtingsverkeer en de teller blijft voor ons steken op 7. Brrrr, dat is erg 
matig en slecht getimed als je in de running bent voor de hoogste plek op het 
podium.  
 
Zitting 3 
 
Spel 23 

Het enige slem van de avond. Ik 
beleefde het meeste plezier aan 
het bieden. Ik opende als west 
1♣ en na het 1♦-antwoord van 
mijn partner vertelde ik met 1♠ 
direct dat ik ongebalanceerd 
was. Hoek haalde de 4e kleur 
van stal met 2♥ (overigens was 
direct azen vragen ook een 
optie) en ik kon een aardig 
vogelbod doen met 3♥. Ik 
hoopte zo een 
troefgeoriënteerde hand aan te 
geven en een eventuele 3SA in 
partners hand te proppen als de 

hartenpositie (bijvoorbeeld vrouw-klein) kwetsbaar zou zijn. Hoek stelde 
echter met 3♠  de troefkleur mancheforcing vast en na wat cuen hadden we 
onszelf in slem gelanceerd. Een saaie wash. We maken verder geen kostbare 
fouten en winnen ruim met 24-8. Dat blijkt echter net te kort. 
 
         
Dombo 1 heeft uiteindelijk net te weinig bij elkaar gesprokkeld. De afstand tot 
nummer 1 (Star 3A) is slechts 3 WP. Na een weinig succesvol viertallen-
seizoen voelt zo'n 2e plek bij de Patton-serie van Star toch een beetje als 
revanche. Fijn. 

O/NZ    
  ♠ H2   
  ♥ AT87   
  ♦ 765   
  ♣ AT95   
    
♠ T96 ♠ B74 
♥ H43 ♥ V965 
♦ V842 ♦ A93 
♣ H83   

N

O

Z

W

 ♣ B62 
     
  ♠ AV853   
  ♥ B2   
  ♦ HBT   
  ♣ V74   

Z/Allen    
  ♠ 986   
  ♥ B72   
  ♦ BT32   
  ♣ T73   
    
♠ B752 ♠ AHT3 
♥ A53 ♥ HVT 

♦ H ♦ A9654 
♣ AB982   

N

O

Z

W

 ♣ 4 
     
  ♠ V4   
  ♥ 9864   
  ♦ V87   
  ♣ HV65   


