
AFGELOPEN MAANDAG OP EEN CLUB…. 
 
districtsviertallen 19 januari 2015 
 
Blue Monday voor Star 13 
 
Peter Bosman  

 
Afgelopen maandag werd een flink deel van de 9e ronde van de districtsviertallen afgewerkt. 
BCO was onze gastheer, wij moesten tegen het 11e. Bij de rust telden we nog een enigszins 
geruststellende 9 imps voorsprong, maar op drie spellen in de tweede helft alleen al gooiden 
Thomas en ik liefst 36 imps in het putje. Een van die spellen kostte al 17 imps: terwijl onze 
noord opgewekt op zoek ging naar slem en een als splinter bedoeld bod deed, paste zuid 
daarop…Ik zal u een van de twee andere spellen besparen (-10) en me beperken tot 
verreweg het interessantste spel van de drie: 
Op het allerlaatste spel boden wij, met de punten exact gelijk verdeeld, stevig tegen elkaar 

op  na een 1- opening door west.. Wij (NZ) in schoppen, zij in harten. Wij boden nog door 

tot 3 -dat zit er precies in- wat OW ertoe verleidde nog 4 te proberen. Met open kaarten is 
het niet moeilijk te zien dat dat twee down moet: 
.   

Zuid startte H en speelde na enig denken 
in slag 2 een kleine schoppen na, de twee. 
Waarom speelde hij niet de vrouw na? U 
ziet al waarom: hij wou noord aan slag 
krijgen voor de switch. Prima. Schoppen 
twee leek noord een Lavinthal-signaal voor 
de allerlaagste kleur, dus speelde hij, met 

A aan slag een klaveren na, de zes. 
Leider probeerde de snit en zuid maakte 

H.Klaveren zes was een wat mistige 
kaart, noord had duidelijker kunnen zijn 
door de acht of de tien na te spelen. Zuid 
dacht nu dat hij de klaveren moest 
doorspelen. Die was voor het aas van 
leider, die de troeven trok, eindigend in 

dummy, en op VB zijn ruitenverliezers 
dumpte. Zo maakte leider haar contract, 
dat twee down had gemoeten. 
 
Wat ging er mis? 

Als noord A gehad zou hebben had hi die, gezien het Lavinthal-signaal van zuid, zeker 
eerst gespeeld. Leider heeft dus dat aas, en klaveren doorspelen heeft dan geen zin. Ruiten 
na is dan opgelegd. Maar noord had zuid kunnen helpen door eerst even rA op tafel te 
leggen. Die moet zuid afseinen (! klaveren na!), waarop noord alsnog klaveren zal spelen.  

Kostte “maar” 9 imps omdat 3 op de andere tafel toch nog 1 down was gegaan. 
 
Naschrift: 

1.Zuid had welllicht beter niet 2, maar de vijf kunnen naspelen, noord de keuze latend. Die 

zou dan ruiten aas op tafel hebben gelegd (afseinen!) 
2 Het zure is dat NZ die verdedigende acties helemaal niet nodig hadden. Gewoon 3x 
schoppen spelen, de leider troeft, trekt de troeven en moet dan zelf aan de lage kleuren 
gaan beginnen. Die twee downslagen komen dan vanzelf binnen. 
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