
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Dinsdag 7 oktober 6e avond interne viertallen   
 
vijf ruiten 
 
Door Marc Kuijpers 

 
Op spel 4 kwamen we in een mooie 5  terecht. 

 
Marc  Hans 
W N O Z 
pas pas  1  pas  

1SA pas 2 * pas  *: Gazzilli variant 5 +4  11-14 pt    
5  pas pas pas 
 
Ondanks dat wij snel en scherp openen, leek het me toch beter om met deze hand een rondje te 
wachten.  

Gazzilli is een conventie die door steeds meer paren gespeeld wordt na 1 /  – 1SA. Wij spelen een 
2-way variant. Ik kon bijna niet geloven dat Hans een vierkaart ruiten erbij had, gelukkig hebben we 
ons allebei niet vergist! 
Met ruiten H goed (wel met B beginnen voor het geval noord H10x heeft!) lukt het wel om 12 
slagen te maken. Het spel levert 11 imp op, aangezien west aan de andere tafel 2  (Muiderberg) 
heeft geopend en gemaakt.      
 
Op spel 3 zat ik ook in 5 , dit contract heb ik helaas niet gemaakt. 

 



W N O Z 
   pas 
1  2   3 * 4   
4  pas 5  pas 
pas pas 
 
Ik heb de A geslagen, de klavers geëlimineerd (op A heb ik 5 weggedaan) en noord aan slag 
gebracht met H. Noord speelde   9 na, die ik heb genomen met A. Daarna heb ik en A en 8 na 

gespeeld. Als noord H heeft, is V hoog en kun je 5 kwijt.  
Zuid heeft mij helaas niet gewaarschuwd: Hij heeft zijn hoge kleuren niet geboden op dit spel, 
waardoor ik de kans op een ingooi te klein vond (werkt alleen als zuid VB en H heeft).    
Aan de andere tafel zat oost in 3 sans, nadat hij de ruitens goed heeft gedaan, kostte het spel ons 13 
imp.  
 
Na deze twee spellen was de stand 11-13. Op spel 1 en spel 6 mochten wij 10 slagen maken in 4  
terwijl dat er eigenlijk niet in zit.  Op spel 7 en 12 verliezen we 2 deelscore gevechten, waardoor er 
behoorlijk wat impen heen en weer vlogen. De uitslag was 42-33.   
 
Op spel 19 (in de tweede wedstrijd) kwamen we wederom in een mooie 5 ruiten terecht. 

 
 
Marc  Hans 
W N O Z 
   1   
pas pas dbl 2    
2  3  3  pas 
5  pas pas pas 
 
Na de opening heb ik maar besloten om te passen. 2  is wellicht een beetje onderboden. Nadat ik 
zeker wist dat we een fit hadden, was het tijd om de manche te bieden. De start maakt eigenlijk niet 
zoveel uit, 12 slagen moet wel lukken met de ruitens 2-2 verdeeld.  
Aan de andere tafel heeft west wel 1 sans gevolgd, waarna 3 sans het eindcontract werd. Doordat 
noord met harten startte en west 9 slagen claimde (terwijl hij 10 slagen van boven heeft), leverde het 
spel toch nog 1 impje op .  
  


