
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB...... 
 
Laatste Howell, 8 juni 2010 
 
Eindsprint 
Peter Bosman 
 
Dinsdagavond moesten we toch even een sprintje trekken om ons van promotie uit 
de D te verzekeren. Gerard en Sary Hilte raceden al ver voor het peloton uit, en ook 
Chris Hartog en Ron van Wachem leken niet meer in te halen. Dicht bij elkaar: Jules 
van Ogtrop en Loekie Vehmeijer, Joke Kool en ik en Tiny Hünefeld & Titia Santema. 
Mooi clubje. Vlak daar weer achter een aantal dark horses, zoals Ben van Hees en 
Ernst Westbroek en Marcel & Anneke van Hooijdonk. De verschillen vanaf plaats 
drie tot en met vijf waren behoorlijk klein, dus we konden geen steek laten vallen. Op 
de spellen 1-3 scoorden we al 80, 100 en 80. Op spel 2 hoefden we 4♥ niet eens te 
doubleren voor de volle top (zie Marcel’s bijdrage) omdat de leider zelf zorgde voor 
twee down. Maar op het laatste spel van die ronde lieten we toch een steek vallen: ik 
meende 3♦ van OW nog te moeten uitnemen met 3♠. Dat ging twee down, gelukkig 
niet gedoubleerd, dus niet helemaal niks (10%). In totaal 67,50%. Jules en Loekie 
haalden hier 80-100-20-30 = 58% Chris en Ron 80-60-80-0 = 55 % en de Ti-Tanics 
80-20-100-60 = 65%.  We begonnen dus met een lichte voorsprong. 
Op spel 5 vond ik de schoppen te armetierig voor Ghestem, maar durfde ik nog wel 
1♠ te piepen over de ruitenopening van noord. Zuid meende een strafpas te hebben, 
west paste en noord doubleerde zoals verwacht. Dat stelde mij in staat alsnog mijn 
mooie klaveren in stelling te brengen. NZ eindigden uteindelijk in 4H. West startte 
zonder aarzelen klaveren: 1 down, 60%.  
 

 

 
De Ti-Tanics gingen hier ook 1 down (40%). Tegen Jules en Loekie meenden OW 
hun 4♥-bod nog te moeten uitnemen met 4♠ (ziedaar het gevaar van Ghestem met 
die slechte schoppen) en daar wisten onze veteranen wel raad mee: gedoubleerd -4 
(80%). Chris en Ron maakten het nog bonter. Zij gingen -5 voor 0%.  
 
 
 
 
 
 
 

5. N/NZ    
  ♠ 4   
  ♥ H965   
  ♦ AHB65   
  ♣ 1073   
    
♠ V86 ♠ B9532 
♥ V10 ♥ 873 
♦ V1097432 ♦ - 
♣ 9   

N

O

Z

W

 ♣ AHB64 
     
  ♠ AH107   
  ♥ AB42   
  ♦ 8   
  ♣ V852   



 
6. O/OW ♠ 9   
  ♥ AV842   
  ♦ VB1083   
  ♣ 87   
    
♠ HVB106 ♠ A852 
♥ 7 ♥ 10963 
♦ H9764 ♦ A 
♣ B2   

N

O

Z

W

 ♣ 10965 
     
  ♠ 743   
  ♥ HB5   
  ♦ 52   
  ♣ AHV43   
 
Een raar spel, met een, over de hele zaal bezien, lange frequentiestaat. Partner west 
volgde 1♠, noord doubleerde en ik 3♠, waarop partner de bieding afmaakte met 4♠. 
Dat ging één down (30%). Een enkele keer werd 4♥ gemaakt, maar meestal niet. 
Chris en Ron mochten hier 3♠ spelen en maakten dat precies voor de volle 100%.  
Omgekeerd mochten Jules en Loekie 4♥ maken, eveneens 100%, terwijl Tiny en 
Titia daar 1 down gingen voor toch nog 40%.  
Op spel 8 doen we het ook niet goed, we maken precies 4♠ voor slechts 20%.Tegen 
Jules en Loekie scoren OW plus 2, dus ook 20% voor hen. Tiny en Titia scoren 80% 
tegen precies 4♠. Maar ook Chris en Ron komen niet verder dan 10 slagen (20%). 
Wij scoren in totaal voor deze ronde: 40%. De Ti-Tanics 45%, Jules en Loekie 
ondanks die zeperd 62%, Chris en Ron 55%. We raken achter. 
 



In de volgende ronde werkten we iets van de schade weg op het eerste spel, waarin 
NZ het normale 3SA-contract hadden bereikt nadat ik nog even 1♥ had 
tussengeboden.  
 
9. N/OW    
  ♠ AB54   
  ♥ H76   
  ♦ V1087   
  ♣ A6   
    
♠ 976 ♠ V32 
♥ 853 ♥ VB1042 
♦ 964 ♦ AB5 
♣ 8754   

N

O

Z

W

 ♣ 93 
     
  ♠ H108   
  ♥ A9   
  ♦ H32   
  ♣ HVB102   
 
Harten vrouw werd –niet zo handig denk ik- gepakt met de heer, waarna ruiten naar 
de heer volgde. Tja, wat nu? Leider besloot vóór het afdraaien van de klaveren toch 
maar eerst een schoppensnitje te nemen, maar omdat hij nu eenmaal in dummy was 
over west. Zo kwam leider niet verder dan 10 slagen, 90% voor ons. Jules en Loekie 
en Chris en Ron scoorden hier heel matig: 4♠ in de 4-3 fit, +1, 40%. De Ti-Tanics 
liepen tegen dark horses Ben van Hees en Ernst Westbroek aan, die 6SA boden en 
maakten! Door die klap (0%) lagen de dames eigenlijk al uit de race. 



Op spel 11 werd een typische parendubbel beloond met 100%: 
 
11. Z/Niem    
  ♠ AV107   
  ♥ 9   
  ♦ H10653   
  ♣ B53   
    
♠ B85 ♠ 943 
♥ AV ♥ H10542 
♦ AB9872 ♦ V 
♣ 87   

N

O

Z

W

 ♣ AV62 
     
  ♠ H62   
  ♥ B8763   
  ♦ 4   
  ♣ H1094   
 
west  noord  oost  zuid 
          pas 
  1♦    pas  1♥  pas 
  2♦    pas  pas  dbl 
 pas    2♠  dbl  3♣ 
 pas    pas  dbl  a.p. 
 
Partner startte troef acht, niet gek, maar het stelde mij wel voor het probleem of ik 
meteen de aas moest pakken en troef na, of toch een keer zakken. Ik deed het 
laatste. Leider probeerde nu toch een harten te gaan troeven in dummy en speelde 
de drie na. Op de vrouw bij west kwam weer een troef na, die ik weer heb gedoken. 
Harten getroefd in dummy. Zo maakten we op het laatst toch nog twee hartenslagen, 
ruiten aas en nog twee troefslagen voor één down. Hier gingen Chris en Ron ook 
één down, maar ongedubbeld. Dat was tegen Loekie en Jules die daarmee 80% 
scoorden. Tegen onze dark horses gingen de dames nog eens gedubbeld -2 
onderuit in 4♦ (0%), waarmee hun rol nu echt helemaal was uitgespeeld. 
 



Op het volgende spel haalden we het onderste uit de kan: 
 
12. W/NZ    
  ♠ AB743   
  ♥ 1054   
  ♦ B   
  ♣ V632   
    
♠ V102 ♠ 98 
♥ 963 ♥ AV2 
♦ V9653 ♦ A102 
♣ H5   

N

O

Z

W

 ♣ AB987 
     
  ♠ H65   
  ♥ HB87   
  ♦ H874   
  ♣ 104   
 
1SA was het populaire contract, te spelen door oost. Harten zeven uit voor de tien en 
de vrouw. Eerst maar eens ♦A, en de boer valt. Ruiten doorgespeeld (in noord een 
schoppen weg) voor één verliesslag, al vrees je de schoppenswitch. Die kwam ook, 
voor de boer. Het hartenvervolg was voor de leider, die de resterende ruitenslagen 
opraapte. Noord moest noodgedwongen nog een harten en twee schoppen laten 
gaan. Zuid gooide een schoppen weg. Het eindspel: 
 
12. W/NZ    
  ♠ A   
  ♥ -   
  ♦ -   
  ♣ V632   
    
♠ V10 ♠ - 
♥ 9 ♥  
♦ - ♦ - 
♣ H5   

N

O

Z

W

 ♣ AB987 
     
  ♠ H6   
  ♥ HB   
  ♦ -   
  ♣ 10   
 
Klaveren naar de heer, klaveren naar de boer, klaveren aas. Plus 3 was 100%. 
De TiTi’s raken hier eens te meer het spoor bijster door Ben en Ernst 2♠ te laten 
maken (40%). Met 1SA+1 scoorden Jules en Loekie nog een aardige 70% tegen 
Chris en Ron.  



En toen moesten we zelf tegen die dark horses. 
13. N/Allen    
  ♠ V32   
  ♥ -   
  ♦ HV10963   
  ♣ 10972   
    
♠ 10954 ♠ A 
♥ 76 ♥ AHB105 
♦ A74 ♦ 852 
♣ HB84   

N

O

Z

W

 ♣ A653 
     
  ♠ HB876   
  ♥ V98432   
  ♦ B   
  ♣ V   
 
west  noord  oost  zuid 
       pas   1♥   1♠ 
  pas    2♠   dbl  pas 
   ? a.p.         
 
Is de dubbel goed? En de pas op het doublet? En kan het down? 
Partner startte niet onlogisch ♥7, getroefd. Daarna fietste leider op en neer voor 
precies 8 slagen. Beter is troefstart voor de aas, klaveren na voor vrouw en heer en 
weer troef na. Leider is in de hand en speelt ♦B. Die moet west duiken. Overnemen 
met de vrouw, de heer na (harten weg). Harten na, getroefd met de vrouw. Dummy 
dood. 
Maar waarom geen 3♣ bij west? En waarom niet meteen 1SA over 1♠? Dat was een 
ronde nul. Op dit spel kwamen Chris en Ron in een rustige 3K+1, voor 50%. De 
dames versierden een 3SA (90%); Jules en Loekie moesten dit spel missen (combi). 
Op het volgende spel kwamen onze Angstgägner in 3SA, waartegen partner west 
met een beroerde kleine klaveren startte, naar AHV108 van leider. Zo zie je maar 
weer, onder de boer uit is bijna altijd slecht. Plus 2 was 10% voor ons. Voor de ronde 
12,5% (de dames 72%!).  



Maar we wonnen terug in de volgende ronde, vooral in spel  20, waar we in 3SA 
kwamen:  
 
20. W/Allen    
  ♠ 74   
  ♥ 43   
  ♦ AB108   
  ♣ AHV106   
    
♠ VB3 ♠ 8652 
♥ AB2 ♥ H87 
♦ 65432 ♦ H7 
♣ B7   

N

O

Z

W

 ♣ 9542 
     
  ♠ AH109   
  ♥ V10965   
  ♦ V9   
  ♣ 83   
 
West startte ♦6, voor de heer van oost die schoppen naspeelde. Leider nam met de 
aas en begon aan de klaveren. Toen de boer naar beneden kwam telde leider al 10 
slagen. Zij gooide op de lage kleuren doodleuk alle harten af. West begon te zuchten 
en te steunen en liet op het laatst een schoppen gaan. Dat bleek fataal. 3SA+3 was 
100%. 
Op spel 24 lieten we tegenpartij rustig stranden in een deelscore: 
 
24. W/Niem    
  ♠ 53   
  ♥ 10953   
  ♦ 954   
  ♣ H432   
    
♠ A107 ♠ H864 
♥ AHB2 ♥ 864 
♦ V86 ♦ H1073 
♣ V75   

N

O

Z

W

 ♣ 86 
     
  ♠ VB92   
  ♥ V7   
  ♦ AB2   
  ♣ AB109   
 
Nadat partner west 1SA had geopend doubleerde zuid in de uitpas voor take out. 
Noord bood braaf 2♣, waar iedereen vrede mee had. Ik startte ♦3, voor boer en 
vrouw. Partner vervolgde ♦8 voor 9, 10 en aas. De leider sneed troef vrouw er netjes 
uit en maakte later nog een schoppenslag. Min twee leverde ons 90% op. Jules en 
Loekie maakten 2♣ precies voor 80% tegen de dames. Chris en Ron mochten 
gewoon 1SA spelen als OW en maakten dat eveneens precies (60%). 
 



De laatste ronde ging tegen concurrenten Jules en Loekie. Spel 25 was duur als 
gevolg van een domme tegenspelfout van mij: 4♠+2 bleek 80% voor ze. Op het 
volgende spel ging het tegenspel weer mis. Partner west startte ♥A, waaronder ik de 
vrouw deponeerde. Partner switchte naar ruiten, waardoor leider 11 slagen mocht 
maken in het schoppencontract. Partner had ♥V opgevat als een dwingend Lavinthal 
signaal. Toch scoorden we er nog 80% mee omdat onze tegenstanders in 3♠ waren 
blijven steken. Chris en Ron mochten tegen onze dark horses 4♠+1 maken voor een 
riante 90%. 
Het allerlaatste spel was misschien wel het leukste van allemaal: 
Nadat noord 1♣ had geopend en ik met de oosthand had gedoubleerd bood zuid 1♥, 
dat naar mij uitgepast werd. Mede gezien de kwetsbaarheid van NZ besloot ik daar 
op te passen. 
 
28. W/NZ    
  ♠ A87   
  ♥ 98   
  ♦ A104   
  ♣ HB963   
    
♠ H52 ♠ V943 
♥ V6 ♥ AH42 
♦ 98753 ♦ HV 
♣ 1084   

N

O

Z

W

 ♣ A75 
     
  ♠ B106   
  ♥ B10753   
  ♦ B62   
  ♣ V2   
 
Partner kwam uit met ♦9 voor de vrouw. Ik speelde de heer na voor de aas in 
dummy. Troef negen, klein, klein, vrouw. De derde ruiten door mij getroefd. Vier 
troefslagen plus in elke andere kleur een slag betekende 1 down en 80% voor ons. 
 
Eindstand (de eerste vier promoveren): 

1. Gerard en Sary (laatste Howell-avond 61,79%) 
2. Chris en Ron (laatste Howell-avond 51,79) 
3. Jules en Loekie (laatste Howell-avond 61,50) 
4. Joke en Peter (laatste Howell-avond 60,36) 


