
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
28 oktober ‘08, interne viertallen 
 
Scherpgeschutter 
Peter Bosman 
 
Ik wil u niet vermoeien met het geschutter in de tweede helft van de 
laatste avond van de interne viertallen, waar we voor de kat zijn bol wol 
zaten te kaarten. Na de eerste 14 spellen stonden we met 46-10 voor, 
wat kan je dan nog gebeuren? Toch werd het af en toe angstig: op spel 15 
+700 voor hun (3SA aan de ene kant down, aan de andere gemaakt), op 
16 820 voor ons, op 18 weer 820 voor hullie, op 20 820 voor ons en zo 
regende het nog tientjes en elfjes over en weer. Maar op het laatste spel 
(28, W/NZ) trokken we het saldo met die tien imps (wij spelen 3SA één 
down, onze partners maken het) nog net onze kant uit: 61-57. Om je rot 
te schamen. Over de 22-8 winst mochten we niet klagen. 
Veel leuker waren een aantal spellen in de eerste helft. Op spel 2 (O/NZ) 
stoomden onze NZ tegenstanders door naar 4♥, nadat mijn partner een 
keer schoppen had geboden en ik eenmaal had gesteund: 
 
2. O/NZ Datum-score 

NZ: -140 
  

  ♠ H852   
  ♥ 1098   
  ♦ H85   
  ♣ H63   
    
♠ A9643 ♠ V107 
♥ 72 ♥ B 
♦ AV9 ♦ B764 
♣ B94   

N

O

Z

W

 ♣ A10875 
     
  ♠ B   
  ♥ AHV6543   
  ♦ 1032   
  ♣ V2   
 
 
West Noord Oost Zuid 
  pas  1♥ 
 1♠   3♥  3♠ pas 
pas   4♥  4♠ pas 
pas   dbl   a.p.  
 
Dat zat er niet in –één down na ♥10 uit- maar dat was niet erg omdat op 
de andere tafel 4♥ werd gemaakt. 
Qua bieden en spelen was ook spel 5 nog wel interessant. 
 
 



 
 
 
5 N/NZ ♠ B643   
  ♥ H32   
  ♦ 108   
  ♣ 6542   
    
♠ HV1075 ♠ 92 
♥ - ♥ V109 
♦ HV763 ♦ A952 
♣ A83   

N

O

Z

W

 ♣ VB107 
     
  ♠ A8   
  ♥ AB87654   
  ♦ B4   
  ♣ H9   
 
 
West Noord Oost Zuid 
    pas  pas  1♥ 
 1♠   pas  pas  2♥ 
 3♦   3♥  3♠ pas 
 4♠   pas  pas pas 
 
OW spelen ook Ghestem, maar west vond die hand er toch te mooi voor. 
Kan ik in komen. Maar wat betekent dan 3♦? Doublet had ook gekund. 
Oost geeft een klein zetje met 3♠ en west legt aan in een inferieure 
manche –ik denk tenminste dat 5♦ beter is. U mag het zeggen. Maar 
goed, het contract wordt gemaakt (harten 2 uit voor 9 en aas...). Zes 
ruiten zit zo ongeveer op snit. 
In die eerste helft tot slot nog twee spelletjes kaartwaardering achter 
elkaar.  
 
11 N/NZ ♠ V1063   
  ♥ 1094   
  ♦ 87   
  ♣ A432   
    
♠ AH982 ♠ B8 
♥ AB632 ♥ HV8 
♦ H6 

 
♦ A1093 

♣ 5 
  

N

O

Z

W

 
♣ 10876 

     
  ♠ 74   
  ♥ 75   
  ♦ VB542   
  ♣ HVB9   
 
 



 
West Noord Oost Zuid 
    pas  pas  pas 
 1♠   pas  1SA  pas 
 2♥   pas  3♥ pas 
 4♥   pas  pas pas 
 
Dat ging na ♦8 uit plus twee, terwijl op de andere tafel slechts 170 werd 
gescoord. 
Het spel erna gaan onze tegenstanders op de andere tafel juist weer 
eentje te hoog, terwijl wij wat creatief mochten bieden: 
 
12 W/NZ ♠ HB7432   
  ♥ HB   
  ♦ V10   
  ♣ 942   
    
♠ V9 ♠ A85 
♥ A10942 ♥ V865 
♦ A5 ♦ H432 
♣ A865   

N

O

Z

W

 ♣ HV 
     
  ♠ 106   
  ♥ 73   
  ♦ B9876   
  ♣ B1073   
 
Bij ons: 
 
West Noord Oost Zuid 
  1♥    2♠  2♠*  pas 
 3♣   pas  3♦  pas 
 3♥   pas  4♥  pas 
 pas   pas    
 
* geaccepteerd door zuid. West moest iets forcings doen, maar 3 of 4 harten kwamen 
natuurlijk niet in aanmerking. Aanrader voor als je er niet uit komt. 
 
Zo kwamen we in ieder geval niet te hoog. We maakten het +1, na een 
kleine klaveren uit. 3SA had ook nog gekund, door west natuurlijk. Ik 
hield mijn hart vast: 6♥ wordt gemaakt als noord een schoppen start. Dat 
gebeurde ook een enkele keer. Partners deden het goed: eveneens een 
kleine klaveren uit, 6♥ -1. 
 
We mochten niet klagen. 
 
 


