
AFGELOPEN ZONDAG BIJ HET WITTE HUIS TOPCIRCUIT… 
3 november 2013 
 

 
 
Door Rob van den Bergh 
 
Afgelopen weekend was de eerste voorronde van het Witte Huis Topcircuit. Dit jaar spelen Dennis en 
ik dit samen en dat was voor het eerst – en zoals vaak in dit soort situaties liep het best lekker.  
 
De start was wat stroef en in de eerste ronde moesten we nog wat warm draaien en gingen we in 3 
spellen in totaal 7 down, wat ook -7 imps waard was. Maar daarna begon het goed te lopen en 
halverwege stonden we derde met +43 – het moet gezegd dat Sinterklaas een maandje te vroeg leek 
te zijn gearriveerd in Den Hommel. 
 
 
 
 

 
Profiel van onze gemiddelde tegenstander 
 
  



Na de lunch kwam dit horrorspel wat niet in ons plan-de-campagne paste: 
 

Biedverloop (OW passen) 
zuid(Dennis)   noord(Rob) 

1    2 

2 (overw., unbalanced) 3 (kort) 

4    4 

4    4SA 

5SA (oneven KC+renonce) 7 
 

Hoe speel je 7 na klaver aas uit? Ik denk dat Dennis correct heeft gespeeld, maar helaas wordt dat 
niet altijd beloond. Hij troefde de uitkomst, en speelde troef naar het aas waarbij het 0-3 zitsel bleek. 
Hij speelde nu: 

 Klaver getroefd 

 Schoppen aas 

 Schoppen getroefd 

 Klaver getroefd 

 Harten naar de heer 

 Klaver vrouw, heer en getroefd 
 
De dummy heeft nu nog VB6 van troef, klaver boer die hoog is en een harten waarvan hij het aas in 
de hand heeft. Hij moest nog wel even oversteken om de laatste troeven te trekken. Uiteraard 
schoppen geprobeerd, en overgetroefd voor 1 down. West had nooit geboden met 6 schoppens, een 
aas en een renonce...! 

 
Wat hebben we misdaan, Zwarte Piet.. voor zoveel onrecht?? 



 
Deze onwaarschijnlijke bruutheid werd daarna echter ruimschoots gecompenseerd door zeer 
behulpzame, liefdevolle en vriendelijke tegenstanders die ons wat smarten-imps toewierpen (o.a. 
Wubbo was getuige van een puik staaltje dumping). 

Met nog 1 ronde te gaan staan we 2e, 6 imps achter op de aspiranten Bob Donkersloot en Pim 
Coppens, en behoorlijk wat voor op 3. Eerste spel een dooie manche tegen, maar het tweede spel 
vindt Dennis de downstart tegen een kwetsbare 3SA en die schat je dus in als ongeveer +6 tot 8, 
want de manche zal regelmatig gehaald gaan worden. Nu op het allerlaatste spel even een rampje 
vermijden: 

 
  
Dennis als west past voor en dat doet noord ook. Ik zit tegen een luizige 12 aan te kijken maar besluit 

toch maar een 12-14 sans te openen; toch maar normaal blijven doen. Het gaat 2 bij zuid, 

+minor, en Dennis dubbelt negatief. Noord past (??) en ik heb geen idee dat ze in onze 4-4 fit zitten 
en bied dus 2SA om een -470 ramp te vermijden tegenover een voorgepaste maat (chicken me?). Dat 

gaat pas pas en noord komt nu langs met 3. Ik durf weer niet te dubbelen om dezelfde reden 
(chicken me! met HBx) maar Dennis kan zien dat er iets niet klopt en neemt het mee (well done) voor 
300 na klaver uit. Dat was +7 en precies genoeg voor de winst: we blijven Bob en Pim met 1 luttel 
impje voor en winnen dus de eerste voorronde! 
 

 



 
  
(wij waren nummertje 59) 
  


