
AFGELOPEN MAANDAG OP DE CLUB... 
 
Los en de klos 
Peter Bosman 
 
Zoals u hebt kunnen lezen op onze site, staan wij –Star 14- in de 
eerste klasse riant aan kop, met 36 VP’s voorsprong op de nummer 
twee. Diens voorsprong op de nummer laatst (8) bedraagt 17 
VP’s... 
We moesten die maandagavond, een week geleden, tegen de 
nummer 3 en wonnen met 25-2. Twee dagen later werd de runner 
up er door Dombo met dezelfde cijfers afgehakt (dank, dank). Toch 
ging die monsterzege van ons niet steeds van een leien dakje. 
 
Spel 19 Z/OW 
 
West heeft: 
 
♠ AHB 
♥ Hx 
♦ A94 
♣ Bxxxx 
 
west  noord  oost  zuid 
  -     -    -   1♠ 
 1SA    2♠   3♠   4♠ 
 dbl    pas   5♦   pas 
 ??      
 
Oost heeft de boel met 3♠ mancheforcing gemaakt, maar loopt toch 
uit het strafdoublet van partner en biedt de manche in ruiten. Wat 
voor hand zou hij kunnen hebben? Hij is in elk geval kort in 
schoppen (0 of 1). Hij heeft lengte ruiten, met een 6-kaart toch al 
gauw HV aan top, of anders een 7- of 8-kaart. En hij zal daarnaast 
ook de klaveren en harten controleren. Een singleton harten is 
gezien het bieden zeer onwaarschijnlijk - laat staan een renonce. 
Zou hij twee zwarte singletons kunnen hebben? Vanuit de hand van 
west gezien zijn die 8 punten in schoppen niet zo lekker. Maar oost 
kan er wel 1 of twee verliezers op kwijt, toch..? 
Met dit soort vragen en overwegingen moet west beslissen: passen 
of verder bieden. Wat zou u als west hebben gedaan? Oplossing aan 
het eind van dit artikel. 
 
Precies een week later staan we in de tweede ronde van de 
Elffersbeker tegen de BC Ruit 2. Die club uit Amsterdam (van Het 
Witte Huis) had drie teams opgesteld in de Elffersbeker. Ruit 1 en 
Ruit 2 verloren in de eerste ronde, maar gingen beide als beste 



verliezers door naar de tweede ronde. Sterk. Wat er met het derde 
is gebeurd weet ik niet. Maar goed, wij traden aan tegen het tweede 
en het bleek elke ronde weer kielekiele. Wij, dat wil zeggen Star 14 
(team 1), de helft van Star 12 dat ook ruim eerste staat in de 1e 
klasse, plus wat ervaren vulling van elders. 
Op spel 22 (O/OW), voor ons al vroeg in de wedstrijd, komen onze 
tegenstanders na een biedmisverstand in 6♥: 
 
west  noord  oost  zuid 
  -     -   pas   1♦ 
 pas    1♥   pas   2♥ 
 pas    3♣   pas   4♥ 
 pas    4SA   pas   5♦* 
 pas    6♥   pas   pas 
 pas 
 
* 1 of 4 van de 5 azen 
 
Van 
♠ V9xx 
♥ 9xxx 
♦ 10x 
♣ B10x 
mag ik kiezen waar ik mee uit kom. Weet u het? Ik koos schoppen 
(niet geboden, agressief starten tegen klein slem!) en speelde 
pardoes in de AB van leider, terwijl Hxx in dummy kwam: 
 
♠ Hxx 
♥ H10x 
♦ HB9xx 
♣ Hx 
 
Balen natuurlijk, maar de leider was er nog niet. Die speelde harten 
voor de tien en het aas van mijn partner. Zij speelde heel goed 
troef na. Leider nam, incasseerde ook de twee laatste troeven en 
schoppen aas. Ik moest braaf bijlopen, maar partner was 
gedwongen twee kaarten af te gooien van oorspronkelijk 
 
♠ 10xxx 
♥ Ax 
♦ Vxx 
♣ 9xxx 
 
Een dwang? Nog niet, west kon nog twee schoppens lozen. Maar 
toen leider met klaveren heer dummy bereikte en schoppen heer 
incasseerde (in de hand een ruiten weg) kwam west in dwang. 



Overigens had leider een alternatief: in slag 2 klaveren naar de 
heer, aas en klaveren getroefd. Maar niet met de tien of de heer, 
want dan promoveert de 9 van oost. M.a.w. de klaveren moeten 3-
4 zitten. 
Onze partners zaten in het betere 6SA, maar wel in de verkeerde 
hand. Schoppen uit, boer-vrouw-heer. Kun je het dan nog maken? 
U  mag het nu double dummy spelen: 
 
  

    
  ♠ AB   
  ♥ VBxx   
  ♦ Axx   
  ♣ AVxx   
    
♠ 10xxx ♠ V9xx 
♥ Ax ♥ 9xxx 
♦ Vxx ♦ 108 
♣ 9xxx    ♣ B10x 
     
  ♠ Hxx   
  ♥ H10x   
  ♦ HB9xx   
  ♣ Hx   
 
 
Met schoppen H9x zou leider op rozen hebben gezeten, want dan 
werkt de dwang. In de praktijk nam leider de ruitensnit en ging 
down. Volgens mij kansloos. Kostte ons 14 imps, terwijl we er in die 
ronde uiteindelijk maar 2 imps op verloren. Toch moet het hebben 
bijgedragen aan het uiteindelijke verlies in de tweede Elffersronde. 
Hoe had u dat geboden en gespeeld? 
 
Terug naar de quiz. Oost had: 
x 
VB10xx 
B10xxxxx 
- 
Het is dood slem. Moeten wij dat bieden? Pas leverde nochtans 9 
imps op, omdat op de andere tafel slechts de deelscore werd 
geboden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


