
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
Butler I, 25-11-08 
 
Ruiten heer derde 
Peter Bosman 
 
Met -56 moet ik eigenlijk zwijgen als het graf. Maar ja, ik was nou 
eenmaal aan de beurt voor een verslag. 
Nee, het was niet onze avond. Op het allereerste spel verloren we meteen  
al 11 imps: 
 
 
13. N/Allen    
  ♠ HV5   
  ♥ 73   
  ♦ H84   
  ♣ H10872   
    
♠ A873 ♠ 1096 
♥ 982 ♥ A1064 
♦ V109532 ♦ AB6 
♣ -   

N

O

Z

W

 ♣ 543 
     
  ♠ B42   
  ♥ HVB5   
  ♦ 7   
  ♣ AVB96   
 
 
W N O Z 
- pas pas 1♣ 
pas 2♣ pas 2♥ 
pas 2♠ pas 3♣ 
pas 3SA a.p.  
 
Ik moet uit en, onwetend van de 6-kaart ruiten bij west, kies ik voor een 
kleine harten. Gepakt in dummy, klaveren naar de heer en harten na. Plus 
twee. Had alsnog down gekund als ik de nagespeelde harten pak, 
schoppen naspeel voor het aas van partner, die dan subiet ♦V of de tien –
niet een kleintje!- moet spelen. 
Dat spel zette de toon voor de avond. Het kwam niet meer goed. 
 
Zo’n speelfiguur met een dreigende blokkade deed zich trouwens ook voor 
op spel 20. Op sommige tafels opent west 2♣ of iets anders om een zwak 
tweekleurenspel in de hoge kleuren aan te geven. Als noord dan toch 
besluit 3SA te bieden heeft oost een makkelijke start: harten. Maar pas 
op, als west harten aas neemt, moet hij wel de tien naspelen om te 
deblokkeren. Ga zelf maar na: als oost van een vierkaart is gestart maakt 
het niet uit wat je naspeelt –altijd vier slagen- maar als oost een 5-kaart 



heeft moet je, gezien de VB in dummy, de hoogste harten naspelen die je 
nog hebt. Dat ging nogal eens fout. 
Bij ons zwegen OW in alle talen en werd noord leider in 3SA. Oost moest 
weer uit en had geleerd niet van een lange kleur te starten als je geen 
aankomer hebt. Het is dan beter iets te helpen ontwikkelen bij je partner. 
Dus startte oost ♣10 en maakte leider 3SA+1 (schoppen uit is nog erger).  
 
 
20. W/Allen    
  ♠ AV2   
  ♥ 84   
  ♦ AHV5   
  ♣ HV65   
    
♠ HB875 ♠ 103 
♥ A1093 ♥ H7652 
♦ 10 ♦ B93 
♣ 874   

N

O

Z

W

 ♣ 1092 
     
  ♠ 964   
  ♥ VB   
  ♦ 87642   
  ♣ AB3   
 
 
W N O Z 
pas 2SA pas 3SA 
pas pas pas  
    
    
 
Leuk om te puzzelen wat west moet doen na een hartenstart van oost op: 

1) kleintje – plaatje 
2) vierde van boven 
3)  1e-3e-5e 

 
Was wel een van onze grootste successen die avond: precies 0 
(ga verder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terug naar dat we onze avond niet hadden. 
 
21. N/NZ    
  ♠ AV5   
  ♥ 9543   
  ♦ H92   
  ♣ B73   
    
♠ 1063 ♠ 942 
♥ HB1082 ♥ A 
♦ VB54 ♦ A1073 
♣ 10   

N

O

Z

W

 ♣ HV984 
     
  ♠ HB87   
  ♥ V76   
  ♦ 86   
  ♣ A652   
 
 
W N O Z 
- pas 1♣ pas 
1♥ pas 2♣ pas 
pas pas   
 
Dat waren weer -4 imps. Ik was die suffe oost, die 2♣ had moeten maken. 
Waarom we niet in 2♦ terechtkwamen weet ik niet, maar ik kreeg ♦8 uit 
en dat stonk naar een singleton. De boer gezet in dummy, de heer en het 
aas. Na de deblokkade van ♥A zou je ruiten na kunnen spelen voor de 
vrouw, op harten heer een schopje lozen en troef tien laten razen. Dan 
had ik het gemaakt. Maar gezien het gevaar van een ruitenintroever koos 
ik er voor toch maar eerst ♣H te spelen, en zo ging ik down. 
 
Een giga misser op spel 3, met de tegenstanders niet kwetsbaar.  
 
3. Z/OW    
  ♠ B   
  ♥ AB7542   
  ♦ B10   
  ♣ V1062   
    
♠ V832 ♠ A10965 
♥ 108 ♥ V6 
♦ HV86 ♦ A9532 
♣ AH4   

N

O

Z

W

 ♣ 7 
     
  ♠ H74   
  ♥ H93   
  ♦ 74   
  ♣ B9853   
 
 



W N O Z 
- - - pas 
1♦ 3♥ 4♠ 5♥ 
5♠ pas pas pas 
    
 
Mooi geboden van noord, Willem-Jan van Rooijen. Of zijn partner nog een 
rondje moet meedoen betwijfel ik, maar zie hoe dat voor NZ toch goed 
uitpakt. Vijf schoppen ging net niet. Het kostte ons weer -12. Vijf harten 
gaat 4 down. Lastig. Hoe komen onze experts op het gebied van de LAW 
hier uit? Johan?  Koeno? 
Hebt u trouwens gezien hoe vaak Hxx van ruiten een beslissende rol 
speelt? Ik heb er twee van laten zien, op 13 en 21. Maar er zijn er nog 
een paar. Zoek. (met dank aan Henk van Doren). 
 
* Een uitleg van ‘knap’ kunt u vinden in mijn artikel ‘Een knappe nederlaag’.  
 
 
 
 


