
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 

23-12-2014 Kerstdrive TI 

De winnaars aan het woord 

 

Door Peter Bosman en Hans Verveer, spellen beschreven door Tim van den Bos en Michel Schols 

 

De feestcommissie van Star, die wat mij betreft ook het volgende lustrum mag organiseren, was op het 
lumineuze idee gekomen voorafgaand aan de kerstdrive een kerstdiner aan te bieden. Van de 166 
deelnemers aan de drive gaven zo’n 130 spelers zich op voor het diner. Zo’n opkomst was totaal niet 
verwacht; de lange rijen tafels stonden hutje mutje, je kon je kont niet keren. Maar wat een sfeer! 
Uitbater Hans Kreuning had een flinke duit in het zakje gedaan door iedereen bij binnenkomst een 
consumptie aan te bieden en later bij het eten de wijn gul te laten stromen. En wat een fantastische 
‘zwarte brigade’ heeft hij geformeerd! Die meiden zijn stuk voor stuk goud waard. 

Sommige deelnemers waren dan ook al aardig boven hun 
theewater toen ze aan de drive begonnen. Zo kennelijk niet 
Tim en Michel. Hans Verveer slaagde er in de winnaars te 
engageren voor een kort verslag. Hun relaas volgt hierna. 

Op spel 19 (zuid deler, OW kwetsbaar) raapte ik, als west, 
de volgende fraaie hand op: 

♠ AHB109863  ♥ H65  ♦ H7  ♣ – 

Een veelbelovende hand. Mijn rechtertegenstander opende 

1♦. De eerste beslissing was of ik 4♠ zou volgen of het 
bieden rustig op zou bouwen met doublet. De opening 
rechts van me maakt de kansen op slem kleiner, maar 
omdat je met een schoppenkleur niet bang hoeft te zijn dat 
je eruit wordt gepraat, besloot ik toch met dubbel te 

beginnen. Ik was niet van plan onder 4♠ te stoppen. Het bieden ging als volgt verder: 

(1♦) dbl (3♦) 4♣ (pas) ?? 

Zo! Mijn partner kan zich kwetsbaar tegen niet op 4-niveau melden? Toegegeven, ik nodigde hem uit 

tot bieden en het is in mijn renonce, maar slem komt nu opeens weer dichtbij. ♥AV en ♠V kan maat 

makkelijk hebben naast bv ♣QJ zevende. Maar ook makkelijk niet. Een rode aas en nog wat nuttigs als 

♣ A of ♥V(B) is ongeveer wat je nodig hebt. Dat heeft maat niet altijd, dus nu 6♠ is iets te grof (doch 
niet helemaal onredelijk). 

Een sleminvite is aangewezen, maar hoe? In mijn gedachten loop ik de mogelijke sleminvites af: 4NT is 

keycard (optional?) voor de klaveren en vertelt je niets nuttigs. 4♦ is ambigu en geeft meestal aan dat 
je niet weet waar je wilt spelen. Dat betekent dat maat later vaak schoppen naar klaveren gaat 
corrigeren met bv 6+ klaveren  en 0-1 of soms zelfs twee schoppen. Het simpelste bod beschikbaar is 

4♠, maar is dat genoeg? Dan speelt maat ons op een domme 16-18 punter met vijf schoppen en gaat 

hij vaak passen terwijl het slem is. Maar wacht eens even. Als 4♠ te slap is, en 6♠ te veel, dan spreekt 

het antwoord eigenlijk vanzelf, nietwaar? 5♠ ! Dat moet wel echt zijn, want het enige alternatief 

(exclusion blackwoord met ♣ troef) kan vrijwel niet in dit biedverloop. 

De vraag rest dan nog: is 5♠ verantwoord? Gaan we nu niet een grafscore halen in 5♠ -1? 

Dat valt wel mee. Als maat een fatsoenlijk 4♣ bod heeft, zullen er bijna altijd 11 slagen zijn in 5♠. Dan 
moet je daar wel bij kunnen. Er zouden namelijk entreeproblemen kunnen zijn. Maar kijk eens naar het 

biedverloop tot op heden. Als dit verder gaat met 5♠ allen pas, zal noord dan niet negen van de tien 

keer met ruiten starten en de 10e keer met harten? Heb vertrouwen en bied 5♠. 



Op 5♠ maat in denktank (eerst: wat is 5♠, daarna: wat doe ik ermee?), uiteindelijk pas. 

In dummy komt ♠V  ♥B109  ♦84  ♣ AB97643. Een beetje een grafkaart, maar gelukkig heeft maat wel 

♣ A ipv ♣ HV. Nu hoeven alleen maar de rode azen goed te zitten en we zijn er. Er zijn niet genoeg 
entrees om naar beide heren toe te spelen, zegt u? Inderdaad, maar noord is natuurlijk 
nietsvermoedend met ruiten gestart. 

5♠ komt precies binnen voor een score van 65 %. Op de scorestaat zie ik dat er slechts één ander paar 

5♠ heeft geboden. Dat betekent dat als het met een kleine aanpassing van de kaarten wel slem was 
geweest, wij daar waarschijnlijk veel vaker in waren gekomen dan het veld. En zolang we erop kunnen 

vertrouwen dat de noordspeler niet een briljante troefstart vindt, is het moeilijk voor te stellen dat 5♠ 

een significant slechter contract is dan 4♠, in ieder geval niet vaker dan dat 5♠ tot slem leidt waar 4♠ 
dat niet zou doen. 

Het volgende spel vond ik zelf wel aardig: 

Noord Oost 
Tim 

Zuid West 
Michel 

pas 1♦ 1♠ dbl 

pas 1Sa pas pas 

2♣ pas pas 2Sa 

pas pas pas  

 

Klaveren 10 uit voor de boer. Harten naar de boer en de heer. Zuid speelde weer harten na waarna ik 
de hartens cashte, ruiten weg uit mijn hand. Vervolgens een klaverensnit genomen, ruiten naar de aas 
en ruiten gedoken voor zuid die nu ingegooid zat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zuid speelde schoppen aas en schoppen na. Ik kon klaveren aas meenemen als achtste slag maar met 
de ruitens 3-3 en de overgebleven honneur in noord heb ik een overslag door er met ruiten uit te gaan. 
Als zuid ruiten heer nog heeft dan zit hij opnieuw ingegooid met schoppen. Dit laatste was het geval 
dus maakte ik schoppen boer als achtste slag in plaats van klaveren aas. 

Maar…. toen ik ruiten uit mijn hand speelde gooide ik per abuis een schoppen weg uit dummy (ik 
verwachtte eerlijk gezegd het tweede ruitenplaatje in noord, ook gezien de bieding) waardoor ik 
opeens 1 down was. Iets te vlug bijgegooid en meteen hard afgestraft. Gelukkig hadden Michel en ik 
een aardige buffer opgebouwd. 
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