
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Slaan! Een waardige afsluiting van de Howell... 
 
door Jaap Hazewinkel 
 
Met nog één ronde te gaan stonden we kort achter de vijfde plek, welke recht geeft op 
promotie. Een redelijke score (ik had 56% in gedachten) moest ons een kans geven dat 
plekje op te schuiven. Het liep eigenlijk erg lekker maar drie blunders brachten de twijfel over 
het eindresultaat weer terug. Gelukkig konden we er ook wat tegenover zetten.  
 
Op de eerste tafel een ingooi, altijd een lekker begin: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
    pas  1♣ *  * vanaf doubleton 
1♥  1SA  pas  3SA 
allen pas 
 
Oost start ♥B die ik als noord laat houden. Uiteraard wordt harten vervolgd. West moet nu 
nemen met het aas en harten doorspelen; dan kan hij niet meer met harten worden 
ingegooid. West laat ook deze harten lopen en de rest is kinderspel, uitgaande van ♦H bij 
west.  Ik neem de tweede hartenslag; klaver aas doet ♣B vallen, even ♠AH meenemen en de 
klaver afraffelen. West laat twee ruiten en twee harten gaan en wordt ingegooid om van ♦H 
af te spelen. 
 
Ik heb al eerder aangegeven dat “Matchpoint pairs” van Hugh Kelsey een geweldig boek is. 
Eén van de tips daarin is dat in deelscore spellen, waarin een competitief biedverloop heeft 
plaatsgevonden, je vaak moet slaan in plaats van snijden, zelfs in gevallen van “restricted 
choice”. Het gaat hier dan niet om de beste kans om slagen te maken in het spel, maar de 
beste kans dat je er een goede parenscore aan over zult houden.  
Het argument om als leider te slaan, is dat jij mag spelen, maar dat er misschien ook een 
contract in zit voor de tegenpartij. Als het scheef zit hebben zij minder verliezers in jouw kleur 
en zouden zelf iets kunnen maken. Een paar voorbeelden van de clubavond: 
 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
pas  pas  1♣ *  1♠   * vanaf doubleton 
pas  pas  1SA  pas 
pas  2♠  pas  pas 
dbl *  pas  3♣   allen pas  * take-out 
 
Zuid start ♠H en ik laat die houden. Zuid switcht naar ♦B en ik win met de heer. Hoe ga ik de 
klaveren spelen. Snijden over noord, of slaan? 
Het ziet ernaar uit dat NZ in een schoppencontract één ruitenverliezer hebben, één 
schoppenverliezer, één of twee klaververliezers en één of twee hartenverliezers. Tussen de 
vier en zes verliezers dus. Niet iedereen zal in het prettige 3♣ contract komen, en dus wil je 
zeker zijn dat als 2♠ downgaat, je 3♣ maakt. 2♠ kan alleen down als de klavers 2-2 verdeeld 
zitten. Dus ♣AH geslagen en contract gemaakt. 
 
Een andere tip kreeg ik eens van Sjoerd Brink. Nog voordat ik competitie speelde voor STAR 
had Leon een oefenwedstrijdje geregeld in Rotterdam. Het is altijd handig als je connecties 
hebt, nietwaar. 
Sjoerd zei dat als de tegenstanders stil zijn, het spel vaak vlak verdeeld zit. 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
  pas  1SA *   pas  * 11-13 
2♥  pas  2♠  allen pas 
 



Start ♥A. Weliswaar hebben NZ niet geboden maar de punten zitten 20-20. Op het moment 
dat ik aan de troef begin speel ik een schoppen naar het aas, en ♠V valt. Indachtig de tip van 
Sjoerd (stille tegenstanders) speel ik een schoppen naar de heer, incasseer schoppen 10 en 
ontwikkel de ruiten. 2♠ contract was precies 50%, niemand was in 2♠ downgegaan in de B-
lijn, en zou een nul hebben betekend. 
 
Ik houd van tweekleurenspellen. Vaak heb je veel speelkracht, maar het kan tricky zijn. We 
deden het twee keer goed, terwijl we één keer laag bleven en de andere keer slem boden. 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
    pas  pas 
1♥  1♠  1SA  2♠ 
allen pas 
 
Ik mag beslissen of ik 1♠ volg of dat ik een tweekleurenspel aanbied. Ik kies voor het eerste. 
Ik heb in LTC 6 losers, terwijl ik eigenlijk vind dat je voor een Ghestem 5 of minder losers 
nodig hebt, vooral als je dat zeker op 3-niveau brengt. Verder is allerminst zeker dat we het 
bieden gaat winnen en met een Ghestem geef je de tegenstanders een blauwdruk van de 
distributie. Tenslotte, met VB9 in ruiten zou ik wellicht eerder een Ghestem variant doen, 
want de kans op een fit in OW is dan groot en dan kan ik in één keer mijn kaart vertellen. Met 
dit hartenbezit ben ik niet bang dat het bieden snel hoog oploopt. 
 
Merkwaardig genoeg sterft het bieden snel uit. Huub heeft met zijn 4333 zijn puntenbezit 
afgewaardeerd. Ook hij heeft drie harten en als oost 1SA biedt zal deze relatief kort zijn in 
harten, een schoppenstop hebben en er is geen reden voor te veel enthousiasme.  
Twee schoppen is het maximum op deze hand, al maakt iedereen 9 slagen. De juiste 
defense werd net niet gevonden: Drie keer harten, derde ronde getroefd. Nu ♣B... West 
duikt, gelukkig voor mij. Met ♣A en harten in de triple renonce komt er een uppercut. West 
zei terecht dat als hij met ♣A was opgestapt, het verleidelijk zou zijn om eerst ♦A te spelen, 
omdat met harten in de triple renonce noord (loser on loser) een singleton ruiten kan 
afgooien. 
  



 
Op de volgende tafel kwam er weer een tweekleurenspel: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Huub 
    pas  pas 
pas  1♠  pas  3♣ *  * Bergen raise 
pas   4♣ *   pas  4♦ **  * Cue, serious  ** Cue 
pas  6♠  allen pas 
 
Prachtig contract: schoppen 2-2, ruiten 3-3 of 4-2 en tenslotte nog een ♣-snit. Uiteraard 
haalde ik met dit zitsel eenvoudig 12 slagen.  
 
Key is natuurlijk achter de slagenbron in ruiten komen. Als Huub na mijn serious slamtry 4♥ 
zou hebben geboden ben ik direct weg. Nu ging ik maar uit van ♦A. Met ♠V in plaats van 
hartenvrouw is groot slem een mooi contract maar om dat te bieden in een parenwedstrijd is 
in niet gauw winnend. 6♠ was al goed voor 75%. 
 
Uiteindelijk bleven we licht steken onder de doelstelling van 55%. Gelukkig was 54% ook nog 
net genoeg om als vijfde te eindigen. De A-lijn zal een interessante uitdaging voor ons 
worden! 
 


