
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
21-04-2015 Howell 2 eerste zitting, C-groep 
 
 
Lentekriebels 

 

Door Jan Staal 

 
Het was heerlijk weer de afgelopen tijd: volle terrasjes, de eerste barbecue-luchtjes en 
natuurlijk: Rokjesdag. Kreeg ik ook lentekriebels van de eerste parenwedstrijd dit nieuwe 
jaar? Je zou denken van wel, want na de Butlerserie en een slopende ontknoping van het 
externe viertallen mochten we fris en fruitig van start met de Howell (waarom noemen we dat 
trouwens niet gewoon paren?). Persoonlijk ben ik niet zo’n favoriet van deze wedstrijdvorm. 
Mij soms net wat teveel pokerachtig waarbij je voortdurend moet bedenken ´wat doet de rest 
van het veld?` Maar ach, het levert anderzijds ook wel leuke spellen op: 
    
 Spel 29 ♠ 108   

 N/Allen ♥ T76   

  ♦ V   

  ♣ AHV7632   

    

♠ V43 

  

N

O

Z

W

 

♠ B52 

♥ V8 ♥ B42 

♦ H87652 ♦ B1043 

♣ B5 ♣ 1094 

     
  ♠ AH976   

  ♥ AH953   

  ♦ A9   

  ♣ 8   

 
 
West Noord Oost Zuid 
    
- 1♣ pas 1♥ 
pas 2♣ pas 2♠ 
as 3♥ pas 3♠¹ 
pas 4♣¹ pas 4♦¹ 
pas 4SA pas 5♣² 
pas 5♦ pas 5♥³ 
pas 6♥ pas pas 

 
 
1: controle 
2: 1 of 4 azen van de 5 
3: geen troef V 

 
Het spel werd alleen aan de combinatietafel gespeeld waar de meesten in een onverliesbaar 
6♥- of 6 SA-contract zaten. In 6♥ nog wel even billenknijpen als west met klaveren start: twee 
keer troeftrekken, met een ruitenaftroever naar tafel en net op tijd drie schoppen weg op de 
klaveren. Eenmaal werd 7 klaveren geboden en gemaakt. Hoe je daarin komt? Noord bleek 
met een gambling 3 SA te hebben geopend en zuid verhoogde gelijk naar groot slem. Goed 
bedacht: met een dichte 7 kaart - klaveren dus - zijn er 12 slagen met goede kansen op een 
extra lengteslag, in dit geval in schoppen. Leuk is nog wel hoe je 7 klaveren moet spelen met 



op tafel een singleton schoppen en een doubleton harten. Na een ruitenstart van oost heb je 
voor het ontwikkelen van de harten dan nog maar één extra entree in de hand (♠ A) en voor 
het ontwikkelen van de schoppen twee (♥ A en H). Ga je dan voor de harten 3-3 of de 
schoppen 4-3 verdeeld? De kans op de schoppen 4-3 is bijna twee keer zo groot (62% !) als 
de kans op harten 3-3. Je gevoel zegt de langste kleur te ontwikkelen, maar in dit geval dus 
niet. Jammer genoeg werd het spel in maar één lijn gespeeld want ik ben benieuwd of de 

hogere echelons het optimale 7♣ contract zouden hebben bereikt. 
 
Op spel 15 een uitkomst- en tegenspeelprobleem: 
    
 Spel 15 ♠ AB3   

 Z/NZ ♥ AHB106   

  ♦ HBT9   

  ♣ 7   

    

♠ H875 

  

N

O

Z

W

 

♠ V96 

♥ 5 ♥ 87432 

♦ 8432 ♦ V5 

♣ HV52 ♣ B103 

     
  ♠ 1042   

  ♥ V9   

  ♦ A76   

  ♣ A9864   

 
 
west noord oost zuid 
- - - pas 
pas 1♥ pas 2♣ 
pas 2♦ pas 2♥ 
pas 3SA pas pas 
pas    
 
Een gebruikelijk biedverloop waartegen oost mag starten: ruiten valt af, harten is veilig maar 
passief, klaveren is geïnspireerd en schoppen de ongeboden en begrijpelijke keuze. In dit 
geval biedt dat echter aan noord de kans om een extra schoppen te ontwikkelen. En als de 
leider eerst begint met de hartenoptocht moet west ook nog iets gaan afgooien. Kiest hij op 
zeker moment voor twee of meer “waardeloze” ruiten, dan zet dat noord op het goede spoor 
van de ruitenbeslissing waarna de afgooiproblemen - nu voor beide tegenstanders - opnieuw 
ontstaan. Niet voor niets meerdere scores van 3SA +2 en zelfs 3 SA +3!. “Onze” oost startte 
met klaveren boer, de achilleshiel van de leider. Joost nam en sneed direct op ruiten (eerst 

de harten, zie hiervoor, lijkt beter) en na ♦V te hebben gemaakt kunnen oost-west 3 klaveren 
meenemen voor een wereldscore. Oost vervolgde echter schoppen en toen kon noord er 
nog een schamele 3SA+1 uit peuren. 
 
  



In het volgende spel wederom een geïnspireerde start van tegenstander oost: 
    
 Spel 32 ♠ AHV10743   

 W/OW ♥ 2   

  ♦ 6   

  ♣ B65   

    

♠ 9 

  

N
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Z

W

 

♠ 865 

♥ 98 ♥ AV1075 

♦ B105432 ♦ V9 

♣ H753 ♣ A54 

     
  ♠ J2   

  ♥ HB643   

  ♦ AH87   

  ♣ V8   

 
 
West Noord Oost Zuid 
pas 4♠ pas pas 

pas    
 
Een recht-toe-recht-aan biedverloop waartegen oost uit moet. Een schoppen of ruitenstart 
geeft noord de gelegenheid meteen zijn hartenverliezen weg te werken. Oost start echter 
klaveren aas en vervolgt met klaveren. West, aan slag met de heer, vervolgt ruiten in de 
(ijdele) hoop op een renonce ruiten bij oost maar helaas voor hem. Misschien moet oost nog 

geïnspireerder zijn en eerst harten aas meenemen, de leider op contract houdend. 4♠ +1 
een goede score voor ons? Welnee, iedereen maakt plus één, waarschijnlijk na een troef- of 
ruitenstart! 
 
Of ik nu enthousiast ben geworden over de parenwedstrijdvorm? Enerverend is het zeker, 
maar ik krijg er nog steeds geen lentekriebels van… 


