
Afgelopen dinsdag op de club …
Dinsdag 9 maart, Butler, 2de zitting

Door Peter van der Voorden

Niet gedumpt, wel gescheiden

Tim Verbeek meldde vorige week wederom te zijn gedumpt door zijn maat, ik kan u melden dat 
ik ben gescheiden, zonder tussenkomst van een mediator of rechter overigens. Drie jaar 
geleden zijn Johan Claesen en ik een partnership begonnen. Al die jaren hebben we behoorlijke 
resultaten geboekt. Drie jaar in de A-lijn van Star zonder degradatie, vorig jaar gepromoveerd 
naar de eerste divisie viertallen en afgelopen seizoen hebben we afgerond met wederom een 
mooie Houdini-act: ‘ruimschoots’ gehandhaafd in de eerste divisie: na 24 wedstrijden 1 victory 
point boven de streep. De rek was er echter uit en we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. 

Dit werd de eerste avond van mijn nieuwe partnership met Erwin Berkhof. Al een tijdje lid van 
onze club, maar nog zonder vaste partner bij Star. We hebben elkaar leren kennen via 
Stepbridge. Geen vlinders in de buik, ook geen echte kriebels, maar wel heel benieuwd naar de 
‘officiele’ start van ons partnership. Daar gaat ie dan:

Spel 15 (Z/NZ), datum-score NZ: 
+350 
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Eerste spel van de avond. Ik zit zuid.
W N O Z
- - - pas
pas 1♥ dbl 2♥
pas 3♣ 5♦ ???

Wat gebeurt hier? Ingedeeld als paarnummer 7, is dat een voorteken? Ben ik jarig vandaag? 
Erwin zal wel minimaal 5/5 hebben en Oost verdenk ik nu van een 4162 zitsel of iets wat daar 
veel op lijkt. Een dubbel lijkt opgelegd maar west is 100% zeker zeer kort in Ru. Kan die 
vluchten naar 5 Sch en hoeveel defense hebben we dan eigenlijk?. Alez, geen zwarte bril op 
zetten en een rood kaartje op tafel. Pfff..., allen passen. We laten nog een slag in de verdediging 
lopen en eindigen met +500 voor slechts 4 impen. 



De eerste tafel sluiten we af met +17 impen. Op spel 16 bieden opps kwetsbaar een mooi slem 
uit, maar dat kostte niets. 9 Van de 11 paren in de A-lijn bieden 6♣. Net voldoende scores om de 
2 uiterste scores te laten afvallen voor het bepalen van de datumscore. In de B-lijn missen ook 
slechts 2 paren het slem in Klaveren, maar daar kostte het drie impen. Slechts 9 tafels en 
derhalve maar 1 uiterste score die niet meetelt. Vervolgens op spel 13 nog een slagje gestolen 
in een kwetsbare deelscore voor +110 in plaats van -100 en een kleine black out van onze 
tafelgenoten op spel 14. Ze gaan down in een dooie 3SA.

Ronde 2 een zogenaamde “wachttafel”. Nu heb ik de laatste weken door een knie-operatie al 
een flinke hekel gekregen aan wachtruimtes, ook dit keer heeft een half uur stil zitten de cadans 
flink verstoord. Opps doen weinig meer fout, we leveren soms bakken vol punten in zonder dat 
we er ook maar iets aan kunnen doen. Zo kost spel 19 maar liefst 11 impen. Dennis en Ernst 
zitten netjes in 4♥, waar hele volksstammen down gaan in 5.

Er komen nog wel 2 spectaculaire spellen langs, waarbij afwisselend zowel opps als wijzelf de 
vinger aan de trekker hadden. 12 impen per spel.
 
Spel 3 (Z/OW), datum-score NZ: 
-390 

BT5
AT85
B9765
9

9
9642
AH
AHBT82

N
W + O

Z

H632
HV3
VT3
V73

AV874
B7
842
654

De bieding start met een rusige pas van zuid. Erwin opent de westhand met 1♣. Noord heeft 
vast niets te melden en ik overweeg 1♠ of 3SA. Maar what the heck... noord in de bieding 
met??? 1♦, 1♥ of misschien zelfs een dubbel? Dat ziet er allemaal wel erg mager uit. Dat vond 
noord dus ook en dus besloot ie te storen met 3♦. Dat bleek net voldoende om ons, als niet 
ingespeeld paar, van het padje af te brengen. Zeg maar wat ik moet bieden? 3SA heb ik liever in 
de westhand, bovendien is mijn stop wel erg mager. Dus toch maar een dubbel. En nu de 
westhand. 3SA ziet er verleidelijk uit. 1 slag in de hoge kleuren bij oost en ♣V vrouw bij partner 
of in zuid en het is kassa. Maar ja, oost heeft interesse getoond in de majors. West heeft veel 
topslagen in de minors en singleton schoppen. 3♥ is non-forcing, dus west besluit 4♥ te bieden. 
Zelfs in een 4-3 fit moet dat redelijke kansen hebben. Het kan 1 down, maar Erwin gaat de 
verdeling van het spel echt niet meer goed lezen. Kansloos 3 down na start met ♠B. Kost 12 
impen. Zonder tussenbod een gemakkelijke 3SA in oost. Tenzij... harten start, opgestapt en 
switch naar ♠B. 

Ter afsluiting spel 12. Huiver mee:



Spel 12 (W/NZ), datum-score NZ: -20 
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De ellende begint al bij de bieding:
W N O Z
pas pas 1♦ 1SA
pas 2♦* pas 2♥ * bedoeld als ‘kies een major’
pas 3♥ pas 4♥
a.p.

Nu was het de beurt aan mij om te falen. Kennelijk dringt de bieding slechts gedeeltelijk tot mij 
door, want ik bedoel 2♦ als ‘kies maar voor de hoge kleuren’. Een mooi bod natuurlijk, want ik 
weet dat maat 15-18 heeft. Met fit kan ik daarna inviteren met 3♥.
En zo geschiedt ook. Erwin heeft mooie aansluiting dus die kopt hem erin: 4♥. En terecht 
natuurlijk, veel topcontroles en een partner die een 6 krt Ha aangeeft... 
Tsja, voor de uitkomst van west kondigde ik al aan dat ik de weg even kwijt was. Maat had 
immers niet gedubbeld maar een SA gevolgd en dan is 2♦ natuurlijk niet voor de hoge kleuren 
maar een simpele transfer voor harten.
En dan het afspel nog. Bij optimaal afspel kun je zeven slagen halen. West start echter ♣H, 
genomen met de aas. Klaveren na voor de vrouw  in west die ruiten vervolgt. Oost stapt op met 
de Aas en vervolgt met ♣T. Uit zuid een schoppen weg en Erwin slaagt erin om, behalve zijn 
drie azen en ♣B, alle overige troeven afzonderlijk te maken. Oeps, +620 in plaats van -300.


