
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
2 september 2014, 1e avond Interne viertallen 

“Points Schmointz” 

door Jaap Hazewinkel 

 

Het nieuwe seizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten en de eerste avond stelde 
niet teleur voor wat betreft de spellen. Wel voor wat betreft de scores, maar men zegt 
altijd dat in een Zwitsers systeem het niet erg is om te beginnen met wat verlies-
partijen. Overigens, ik vind dat nonsens, dus verliezen was niet onze opzet.... 
Op de eerste avond waren er veel spellen waarop je de kracht van de kaart beter niet 
in punten kon uitdrukken. Marty Bergen heeft een aardig (niet meer dan dat) boekje 
geschreven over de zin en onzin van punten tellen en de spellen onderschreven zijn 
gelijk. Points Schmointz! 
 
We startten – praktisch voor mij – met spel 1 en op de eerste drie spellen gingen er veel 
imps om: 

 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
  1♠  2♣  4♥ 
5♣  dbl  allen pas 
 
Een 9-kaart op het eerste spel van deze competite, dat belooft wat. Ik open 1♠; een 
Muiderberg kan ook maar ik vind mijn hand daar te mooi voor; Oost kan dan 2♣ volgen en 
zuid heeft een opgelegd 4♥-bod. West kan partner met een 6–kaart steunen.  
Ik denk dat als ik nu pas, dat forcing is, dus ik doubleer om aan te geven dat ik minimaal ben 
en geen hartenaansluiting heb. Huub heeft typisch zo’n beslissing waa  rvan je vooraf niet 
weet of deze goed is; hij past, waar er ook veel te zeggen valt voor 5♥: natuurlijk heeft 
partner geen aansluiting en met een dergelijke freak wordt 5♣ ook zomaar gemaakt, 
ondanks partner’s doublet. “the principle of lesser risk” adviseert dan wellicht 5♥, al is dat 
naar de kaart toepraten.... 5♣ ging nog wel 1 down. 
Aan de andere tafel opent noord wel 2♠ (Muiderberg), Oost wacht een rondje af, en komt er 
na 4♥ ook niet meer in. Dit was dus een duur spel voor ons. Merk op dat NZ 17 HCP (Hard 
Card Points) hebben (!) en gewoon 5♥ kunnen maken. 



Op het volgende spel pakken we punten terug: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
    pas  1♠ 
2♥  pas  pas  dbl 
pas  pas  pas 
 
We weten leider west op de vier slagen te houden waar deze recht op heeft, en het is niet 
eens een manche voor ons. Aan de andere tafel volgt west niet en eindigen NZ in 3SA dat 
geen kans heeft met 27 punten samen... 
 
Helaas leveren we op het spel erna alweer in:  
 

 
Aan beide tafels opende zuid 4♠ en mocht dat spelen. Onze tegenstander startte ♦B en Huub 
loosde een klaverenverliezer op de tweede ruitenronde. Hierna speelde hij een derde ronde 
ruiten die west aftroefde. Hierna verloor hij nog ♠H, ♥A en ♣A voor één down. Hij had het 
kunnen maken door de schoppensnit te nemen... De ene speelwijze werkt met ♠ Hx in oost, 
de andere met ♠ Hx in west...  ♠10 heeft echter het voordeel dat het waarschijnlijk ook werkt 
met ♠Hxx bij oost. Vrijwel zeker zal oost duiken en dan kun je daarna (als west geen troef 
meer heeft) doorgaan met ruiten... 
Aan de andere tafel startte west passief met troef en toen had leider geen probleem.  
 
Op het zojuist besproken spel hadden NZ 21 HCP en weer was het (bijna?) een manche. 
Een ander spel waar de punten eveneens niet leidend waren voor de potentie, was spel 13; 
het laatste spel dat ik zal bespreken van de eerste set: 



 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
  1♦  pas  1♠ *  Belooft harten 
pas  3♥ *  pas  3♠ **  * (1)  ** Controle 
pas  4♦ *  pas  4♥  * belooft ♣ en ♦ controle 
allen pas 
 
(1) Ik beloof met 3♥ een sterke opening (vgl 16-19 HCP) met een onevenwichtige hand en 
een vierkaart ♥. Huub cuet, en we hebben alle cues maar Huub gaat de manche niet voorbij. 
Ik vind dat ik genoeg lawaai heb gemaakt en pas de manche af.  
Winst, want aan de andere tafel opent noord 3♦ en mag dat spelen. Ging nog bijna down ook 
maar oost kon zich niet voorstellen dat leider een 4-kaart harten had.... 
 
We missen slem met een gezamenlijk HCP-aantal van 21... maar waren op weg ☺. 
 
In de tweede helft mochten we tegen STAR 1. We speelden tegen Henk Willemsens en 
Marcel Swidde. We startten met spel 24, en de tegenstanders inspireerden Huub tot zijn 
beste afspel van de avond: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Marcel  Jaap  Henk 
1SA *  2♠ **  pas  2SA *** * 11-13 ** Multi-Landy 
pas  3♦  3SA  allen pas 
 



Ik heb echt een minimale hand voor het 3SA bod, maar Huub heeft nu tenminste info over 
het zitsel. Henk zal gezien het feit dat Huub het maakte wel spijt hebben van zijn 2SA..... 
Marcel start “natuurlijk” ruiten en Henk wint de eerste slag en speelt ruiten terug. Huub wint 
op tafel en speelt ♠ naar de heer, voor het aas van Marcel, die zijn vierde ruiten vrijspeelt. Nu 
speelt Huub een klaveren naar zijn heer (hij durft niet de ♣8 te leggen). Marcel neemt ook 
deze slag en incasseert de laatste ruiten. Hij gaat met ♠ van slag. Huub incasseert nu zijn 
schoppenslagen. Op de laatste schoppen is dit de situatie (Oost aan slag): 
 

 
 
Op ♠B moet Henk in zuid zijn ♥B kaal zetten. Huub gooit een klaveren af, speelt ♣V, dan een 
klaveren naar de boer om vervolgens ♥V voor te spelen en daarbij Henk’s ♥B te smoren. 
Huub had ook eerder in het spel ♥V-H-A kunnen spelen (transfereert de dekking in harten 
van noord naar zuid) maar hoe later in het spel, hoe beter je het spel kunt lezen. 
 
Overigens gebeurde er iets merkwaardigs: Henk alerteerde het 3♦-bod van Marcel. Altijd 
geïnteresseerd in nieuwe conventies was ik erg benieuwd en werd teleurgesteld: het was 
gewoon echt. Hierna ging Henk minder vaak alerteren: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Marcel  Jaap  Henk 
  1♣ *  pas  1♦ **  * vanaf doubleton  ** T-Walsh 
pas  1♥ *  pas  1♠  * vanaf 3-kaart, níet gealerteerd! 
pas  3♥  pas  3♠ 
pas  4♣  pas  4♦ 
pas  4SA  allen pas ! 
 
Een vreemd biedverloop. Henk alerteerde 1♥ niet en dat was raar want dat is typisch zo’n 
automatisme. Wat bleek achteraf: hij had niet gezien dat Marcel opende en hij had een 3e-
handsje geopend! Goede raad was duur, want Marcel rook slem.  
Geniale ingeving: “Ik ga gewoon cuen, en als Marcel dan de keycards vraagt kan ik passen!” 
Zo gezegd, zo gedaan, en 4SA werd precies gemaakt. 
 
Ook op spel 28 had een puntenteller weer niets te zoeken: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Marcel  Jaap  Henk 
2♥ *  pas  4♥  dbl  * 4+-4+ majors, zwak 
allen pas 
 
Als noord nog 4♠ biedt, zit hij goed: met 17 HCP samen wordt dat gewoon gemaakt! Huub 
kreeg ♣9 uit (de downstart), maar Henk switchte ♠H; nu kon Huub het maken maar toch ging 
hij down... 
 
Zelf beleefde ik het meeste lol aan spel 18: 
 



 
 
Noord opent een zwakke Sans en via Stayman komen NZ in 4♥, waarbij ik weet dat leider 
maximaal is (±13 HCP). Aangetrokken, maar je hebt maar liefst 24 punten, dus dat lijkt meer 
dan genoeg.. Ik mag als oost uit en start ♥4, voor ♥10 en ♥H. Leider probeert nog de snit 
over mogelijk ♥B bij mij maar dat stelt Huub in staat ♥BA op te rapen. Ik geef een minisignaal 
in schoppen en Huub speelt ♠2 voor mijn negen en ♠H in dummy.  
Nu incasseert leider de vier klaveren, en eindigt met een vijfkaarts eindspel: 

 
 

 
 
Leider is al down maar probeert de schade te beperken, en speelt ♦A. Leider kan nog maar 
één vrouw hebben voor zijn bieding, en dus was het veilig om ♦H onder ♦A te gooien. Nu 
werd de volgende ruitenslag door Huub gewonnen en hij kon opnieuw een schoppen 
doorspelen, voor 2 down. 
 
Ondanks deze succesverhalen hebben we de pot tegen de prominenten dik verloren. Henk 
en Marcel boden op spel 19 nog een keurig slem uit waar ons nevenpaar niet in zat: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub  Marcel  Jaap  Henk 
      1♠ 
pas  2♦ *  pas  2SA  * Switch, belooft ♥ 
pas  3♥ *   pas  4♣ **  * stelt ♠ vast  ** serious 
pas  4SA  pas  5♠ *  * 2 keycard en troefvrouw 
pas  6♠  allen pas 
 
Een paar dat wist waar het mee bezig was, met een slemswing tot gevolg. Merk op dat Henk 
weet dat ♠V onbelangrijk is in de gezamenlijke handen – ze hebben een 10-kaart fit), en 
deze dus belooft. Aan andere tafels werd ♠V ontkend en stopte men ten onrechte in 5♠ af... 
 
Oh ja, 28 HCP samen. Maar wie telt er tegenwoordig nog punten ☺? 
 


