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Beroerde dummies 

door Jaap Hazewinkel 

 
Een nieuw seizoen vangt aan en afgelopen dinsdag begonnen we met een interne 
confrontatie tussen STAR 6 en STAR 9. We deden dit terwijl de rest van STAR ter ere van 
de herfstvakantie een top-integraaltje afwerkte. Met dank aan de Technische Commissie was 
er een apart setje voor ons gedupliceerd, zodat met de vertrouwde, door de computer 
gegenereerde, zitsels rekening gehouden mocht worden.  
 
In de eerste helft kreeg ik met enige regelmaat prachtige handen maar we kregen geen kans 
om scherpe contracten uit te bieden.... 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
1♠  pas  2♥  pas 
2♠  pas  3♣  pas 
3♠  pas  4♠  allen pas 
 
Ik pak de oosthand op en word helemaal blij. Met de juiste hand tegenover me is het zó 
slem.... en partner gaat nog openen ook! Oh, 1♠... tsja, dat was te verwachten. Nou, ik bied 
lekker 2♥... Ach ja, alweer schoppen. Hmmm, nu 3♣, dat is mancheforcing en dan zien we 
wel weer verder.  
Na een derde keer schoppen is mijn mooie hand echt niet meer dan een 12-punter. Partner 
kan niet eens 3♦ bieden, zodat ik mijn 6-5 kan tonen. Nou, hij zal wel veel schoppen hebben 
maar mijn 4♠-bod kwam inmiddels wel uit mijn tenen. Sloeg uit, terwijl 4♥ toch een beter 
contract lijkt....  
 
Op het laatste spel van de eerste helft missen we nog een manche. Het gekke is dat als je 
de OW handen ziet, je wellicht uit de manche zou willen blijven maar dat ik denk dat partner 
het wel had moeten bieden. Oordeel zelf: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
Pas  2♦ *  2♠ **  dbl  * Multi   ** afspraak 
3♣ *  3♥  4♦  allen pas 
 
2♠ van mij belooft een goede opening met een 6-kaart laag. Met een minimale opening zou 
ik 3♣ of 3♦ bieden. Deze hand is wel een minimum voor 2♠: 5½ loser in LTC. Zuid, Marcel 
Winkel, geeft aan ook wel wat te hebben en Huub biedt 3♣ “Pass or Correct”.  
Zelf zou ik in viertallen met twee keer HV 4♦ wel opgehoogd hebben, maar Huub past. 
Marcel raapt 2 azen op en vervolgt harten. Als de ruiten 3-1 zitten dan toch wel met een 
driekaart in zuid, dus sla ik ♦AH en claim vervolgens 11 slagen. 
 
Halverwege staan we 11 imps achter en we verhuizen naar de andere tafel. Op spel 13, ik zit 
nu zuid, krijg ik weer zo’n mooie hand. Huub was onze afspraak tegen 2♣ (majors) even 
vergeten... 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  pas  2♣ *  2♠ **  * o.a. zwak met de majors  
pas  3♠  pas  4♣ 
allen pas 
 
Wat een mooie hand heb ik. 2♠ betekent een mooie opening met klaveren, vergelijkbaar met 
2♠ na de multi 2♦ eerder. Echter, nu staat mijn kleur vast. Huub echter denkt dat ik schoppen 
heb (is toevallig ook zo) en inviteert. Ik bied 4♣ en Huub past geïnspireerd. De arbiter heeft 
nog notie genomen van de verkeerde uitleg, maar de oppositie vond terug naar 3♠ geen 
goed idee...  Na 2♣ komen we hoe dan ook nooit meer in de schoppenmanche, wat aan de 
andere tafel wel lukt na een andere openingskeuze.  
Het zitsel is vreselijk en Huub legt weer een beroerde dummy op tafel. De defense is mild en 
ik ontsnap met 1 down, slaat uit tegen 4♠ min 1. 



 
Kleine verschillen beslissen belangrijke spellen. Soms in ons voordeel: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Huub    Jaap 
pas  pas  1♥  dbl 
1SA  allen pas 
 
Aan de andere tafel biedt zuid 1SA (15-17) en mag dat spelen. Zowel west aan onze tafel als 
zuid aan de andere tafel treft weer een beroerde dummy. Het spel gaat aan beide tafels 2 
down, goed voor wat broodnodige impen. 
 
Kleine verschillen beslissen belangrijke spellen. Soms ook in ons nadeel: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Huub    Jaap 
    pas  1SA *   * 11-13 
pas  2♣ *  pas  2♦ **  * Stayman 
pas   3SA  allen pas 
 
West kan kiezen welke major hij het geschiktst vindt en kiest terecht voor harten want dat is 
het minst riskant. Ik mag aan de slag. Wel 14 punten maar totaal geen vulling, alweer een 
beroerde dummy... wat is wijsheid? Er is wel een weg naar 9 slagen maar afgaan op de ♠H 
bij oost of de schoppen 3-3 leek me geen slecht idee omdat West geen schoppen was 
gestart. Dus ik neem ♥H, steek over naar ♠A en speel een ♠ naar de vrouw.... doek. 
Aan de andere tafel wordt 1♣ geopend, noord antwoordt 1♥. Nu komen NZ in 3SA maar is 
het logischer om de schoppenstart te verkiezen boven de hartenstart. Marcel Winkel harkt 
vervolgens kundig negen slagen naar binnen.... 



Tenslotte een leerzaam spel. Als het spel niet zo leerzaam was zou ik mijn partner sparen. 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Huub    Jaap 
2♣ *  2SA **  pas  3♣ ***  * o.a. zwak met de majors    ** ♦ 
pas  3♥ *  pas  3SA  * cue 
pas.  pas  pas 
 
Huub belooft een mooie opening met ruiten; 3♣ is aansluiting en mancheforcing. Noord biedt 
3♥ en ik denk dat mijn 3SA aangeeft dat ik wat waarden in de majors heb. 3SA kan echter 
down: hartenstart voor ♥7; ♥A en weer door ♥V10 heen. Dan eruit en óf oost krijgt nog een 
ruitenslag óf west nog een klaverslag. 
Oost start echter ♠5. Huub neemt op tafel... en is nu toch alweer down!  
Hij moet nemen met ♠A, de ruiten testen en als die niet lopen na ♦AH overschakelen op 
klaveren. West mag ♣H maken maar OW kunnen als ze vanuit west starten, de hartenkleur 
nooit oprollen. Huub ging down omdat hij een ruiten afgaf, maar zelfs als hij correct naar 
klaveren was overgestapt gaat hij down: 
 

 
 
Huub kan ♣10 spelen. Die houdt. West neemt de volgende klaver en gaat eruit met 
schoppen. Noord is nou in zijn hand geplakt en moet eruit met ruiten waarna OW alsnog de 
harten kunnen oprollen.  
 
Het is leerzaam dat je dus echt eerst je speelplan tegen hele slechte zitsels moet maken! 
 
We verloren zodoende met 14-6 en dat was eigenlijk wel verdiend. Maar de competitie is nog 
lang! 
 


