
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
14 mei 2014, 3e avond Howell-II 

“Partnership testen en 2-kleurenspellen” 

door Jaap Hazewinkel 

 

Sinds deze competite speel ik met Huub Schols; de stoelendans in onze club deed 
ook het partnership van Leon van Lingen en mij – tot veler verbazing - uit elkaar 
vallen. Niet nodig, want dit is geheel in goede sfeer gebeurd en op het komende 
DOMBO 4-tallen toernooi zullen Leon en Martin samen met Huub en onder-
getekende aantreden om te kijken wat de nieuwe partnerships waard zijn. 
 
Huub en ik spelen nu 3 avonden samen in een tamelijk onderbezette A-lijn. Vorige 
week was het met 9 paren helemaal bont, deze week wist de organisatie er gelukkig 
nog een 12e paar bij te vinden. Daarentegen maakten de spellen veel goed.  
 
In nieuwe partnerships wordt er ook zo nu en dan getest of afspraken werken en je 
elkaar begrijpt. Bij Huub en mij ging dat vooral over de signalen in de defense, 
wellicht één van de moeilijkste onderwerpen in bridge.  
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
  pas  pas  1♦ 
1♠  dbl  2♠  3♣ 
pas  3♦  allen pas 
 
Huub start ♠A. We kunnen allebei zien dat een aan- of afsignaal zinloos is dus moet ik in de 
eerste slag een lavinthal-signaal produceren. Ik speel de ♠5 wat Huub kan lezen als laagste 
van de drie... Toch durft Huub het niet aan om ♣ in te spelen gegeven het bod van Zuid. Dat 
was een leermoment want alleen met klaver door (voorafgegaan eventueel door ♥A), gaat 3♦ 
down.  
 
Huub wist dus dat hij op mijn signalen kon vertrouwen, getuige het volgende spel: 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
    pas  1SA *  * Zwak, ik meen 11-13 
pas  2♥ *  pas  2♠ 
allen pas 
 
Huub start troef. Leider trekt de troeven waarop ik in de derde ronde ♦4 laat gaan, wat als 
een lavinthal-signaal voor ♣ kan worden gelezen. Huub komt aan slag na ♥A, harten naar de 
vrouw door leider. Huub las mijn signaal en speelt na rijp beraad klaver...  
Wat is bridge toch lastig! Nu luisterde hij naar het signaal en was het weer niet goed! Wetend 
dat ik de klaver controleer kan Huub veilig eerst een ♦-slag ontwikkelen... en ik incasseerde 
eerst ♣AH om daarna te zien dat ruiten na te laat komt... 
 
Ook in het bieden is het goed dat er van alles langskomt. Tweekleurenspellen bijvoorbeeld. 
Deze kaart was een aardige freak: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
      pas 
1♠  pas  1SA  pas 
3♣  pas  3♠  pas 
4♣  pas  4♠  pas 
.... pas  pas 
 
Huub doet met 4♣ nog een slempoging en op zich is het goed nieuws dat ik geen van de 
rode heren heb, dan zal ik punten in ♠ en/of ♣ hebben. Toch past hij en dat is maar goed ook 
want 10 slagen was wel het maximum. 
 



Ook moet je soms langs afgronden in dit parenspelletjes; alles om partner de informatie te 
geven voor een juiste uitkomst tegen Laura Velthuizen en Nils -30KMP- Verhoeve: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Nils  Jaap  Laura 
      1♠ 
pas  3SA  4♥  4♠ 
allen pas 
 
Goed, vrijwel alle spelers zullen tegen een 4♠-contract met ♥B starten dus dit keer was het 
4♥ bod niet nodig. 4♠ is een normaal bod dat downgaat op de ♥-aftroever en ♦A. De top was 
voor het OW paar dat 4♠ durfde te doubleren. 
Nils: “Jammer dat je 4♥ niet hebt gedoubleerd..!” Laura: “Waarom zou ik dat met deze kaart 
doen, ik heb een 7-kaart ♠!!!”. Nils: “Nou, het is toevallig goed ☺”. 
 
Helaas voor ons moesten ook onze tegenstanders hun afspraken testen. Dit overkwam ons 
tegen het nieuwe paar Bijker-Kruis: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Dennis  Jaap  Hendrik 
      1♣ *  
pas  1♠ *   pas  2SA 
pas  3♣ *  pas  3♦ * 
pas  3♥ *  pas  3SA * 
pas  4♦  pas  4♥ *  * Cue 
pas  4♠ *   pas  6♦ 
allen pas 



Een complex biedverloop. 1♠ was maximaal een vierkaart ♠ maar kon ook allemaal andere 
zaken zijn; 3♣ was minor suit-ask, 4♦ slemgoing en RKC, daar doen deze jongens niet aan. 
 
Leuk geboden heren, maar moest dat nou, tegen ons? Nee, Koeno, in de A-lijn heb je geen 
vrienden ☺ 
Uiteraard was dit een volle nul, en als je dan weet dat we precies een halve top onder het 
midden eindigden kun je dat gerust wijten aan de dadendrang van deze nieuwe combinatie. 
 
Tenslotte wil ik u niet een prachtig spel onthouden. Huub maakte elf slagen in 3SA, waar de 
spelverdeling 12 slagen maakbaar achtte. Altijd leuk om te kijken of dat bedenkbaar is. Hij 
was lastig! 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap   
1SA *  2♣ **  dbl   2♥ * 11-13  ** majors  
pas *  pas  3♥ **  pas * dbl is take-out ** vraagt stop 
3SA  allen pas 
 
Noord start ♦V, genomen met ♦A. ♦H ook even meenemen... Mooi, die lopen. 
  
Het lijkt nu logisch om een ♣-snit te proberen, wat Huub ook deed, maar dan kun je geen 12 
slagen meer maken. Wat wel werkt is een ♥ naar de Heer spelen. Stel dat Noord neemt en 
♠2 terugspeelt (als leider de snit gaat nemen doet hij dat toch wel). ♠B wordt gelegd en houdt 
zoals verwacht. Nu ♣B spelen. Zuid moet uiteraard dekken, ♣A wint. Nu de vrije ♥V 
incasseren en oversteken in ♦ of ♠. Je mag wel ♠A of ♠H incasseren maar niet allebei!  
 
Waarom? Omdat je anders tafel in dwang gaat brengen: 



 

 
 
Op ♦ 73 heeft Zuid het niet moeilijk, hij kan ♠10 en ♥5 missen. In West kan een ♥ en een ♣ 
weg. Maar Noord? ♥B en ♣5 lijken het best. Dan volgt ♠H en in beide door Noord opgegeven 
kleuren komt nu Zuid in dwang! Merk op dat als ♠H al gespeeld is West op de twee ruiten 
eerst in dwang komt.  
 
Wat nu als Noord ♥A ophoudt? Daar gaat Noord geen plezier van krijgen: hij zal druk bezig 
zijn in alle drie de kleuren: Hij moet alle schoppen vasthouden, ♥AB maar ook ♣9, anders 
kan leider eerst ♣ B-H-A spelen en later op ♣10 snijden. 
Bijvoorbeeld: ♥ naar de H houdt, ♠-snit, en drie maal ruiten. Dan is de situatie als de laatste 
ruiten gespeeld wordt: 
 

 
 
Zuid kan makkelijk wat weggooien op de laatste ruiten, Oost ♣4, maar Noord komt in een 
driekleurendwang. 
 
Wat gaat er mis als je zoals Huub de ♣-snit neemt? Nou, ten eerste moet je ♣B spelen 
anders kan Zuid de kleur verder in zijn eentje aan. Maar stel dat je ♣B-H-A speelt en min of 
meer verder via de aangegeven lijnen, dan kan Noord, aan slag met ♥A opnieuw klaver 
inspelen om de communicatie te verbreken. 
 
Al met al een leerzaam en mooi spel, ook al is het enigszins double dummy. 
 


