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13 januari 2015, derde ronde Howell I 

De verkeerde kleur 

door Jaap Hazewinkel 

 
Huub en ik gingen gisteren lekker totdat in rondes 5, 6 en 7 er het een en ander mis ging, 
vooral bij Huub. Hij werd vrijgevig, en helaas deelde ik niet in de feestvreugde. Dat we net 
boven de 50% eindigden was dan ook voor ons beiden een grote verrassing.  
 
De spellen waren taai en sloten niet altijd lekker maar dat maakte het zeker leerzaam. Het 
thema van de dag was dat het regelmatig voorkwam dat leider eindigde in een contract in de 
verkeerde kleur. Maar het kwam ook voor dat leider de verkeerde kleur probeerde te 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Huub 
      1♦ 
1♥  dbl (♠)  pas  2♣ 
pas  2♥ *  pas  2SA 
pas  3♣  pas  3♦ 
pas  3SA  allen pas 
 
Ik doe nog een milde slempoging in klaver, maar ga dan terug naar het best betalende 
contract in paren. Huub gaat eerst af op schoppen waar het direct afgaan op de ruiten een 
slag meer had opgeleverd. 
 



Een oude parenles had me kunnen redden op spel 14: 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Huub     Jaap  
    3♠  pas 
4♠  allen pas 
 
Zuid start ♥A en speelt na enig beraad harten na. Wat een nare start! Het ziet ernaar uit dat 

niet iedereen dit gaat verzinnen. Elke andere start (behalve een kleine harten ☺) maakt het 

leven van leider een stuk eenvoudiger. Ik lig dus achter op het veld.  
Ik doe het nu goed door ♥H te leggen. De ♥V bij Noord maakt veel duidelijk. Ik speelde nu 
een kleine schoppen en noord dook deze. Nu moet ik overschakelen op ruiten en op de 
derde ruiten een harten of klaver afgooien. Ik speelde echter schoppen door in de hoop dat 
noord ♣A zou hebben. Even later was ik een wijzer man. Ik had me moeten realiseren dat 
één down geen goede score zou zijn en inderdaad de ruitensnit moeten proberen. Als die 
mis zit zou ik een slechte score hebben maar daar zou ik toch al op afgaan.... 

 

 
 
In de tweede hand opent Huub (west) 3♥ en mocht dat spelen. Dat was niet de goede kleur; 
hij maakt het wel maar in schoppen is veel meer te verdienen. Hij had zelf achteraf ook veel 
spijt van deze actie. In de derde hand is er wel wat voor te zeggen misschien maar in de 
tweede hand én met een driekaart schoppen ben ik er niet van gecharmeerd. 
 



Gelukkig was het thema ook van toepassing bij onze tegenstanders: 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Huub 
    1♣ 

pas  1SA *   dbl  2♣  * 8-10, no major 
2♦  pas  2♠  allen pas 
 
Leider maakt zijn contract wel met een overslag maar in harten zijn zelfs 10 slagen 
beschikbaar. Zou oost in tweede instantie 2♥ moeten bieden (Equal level conversion)? 
 
Dat juist ook in kleine spelletjes veel te verdienen is bleek op spel 21: 
 

 
West   Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Huub 
  2♣ *  pas  2♦  * zwak met ♦ of sterk 
allen pas 
 
Zonder een driekaart in een major leek me dit een ideale hand om een zwakke opening met 
ruiten in de aanbieding te doen. Dat was echt voor het eerst dat het voorkwam. OW kunnen 
er vrijwel niet inkomen, het is ook niets voor ze, maar in de meeste gevallen gingen OW één 
of twee down in een deelscore, minder dan de 110 die wij mochten opschrijven. Tot mijn 
verbazing was dit daardoor een volle top! 
 



Dan weer een gevalletje van de verkeerde kleur: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Huub 
pas  1♦  pas  1♥ *  * 4+ schoppen 
pas  1SA *  pas  2♣ **  * 14-17 SA verdeling 
pas  2♦ *  pas  2♥  * verplicht 
pas  3SA  pas  4♥? 
pas  pas ?  pas 
 
Hier komen we in harten terecht waar we in schoppen moeten zitten. Mijn 1SA is enigszins 
off-shape, maar we hebben agesproken dat een 6322 en een 5422 mogelijk is. Wellicht zou 
ik ook een 1444 kunnen hebben, maar dan zou ik al gekozen hebben voor 4♥. 
Dus kan Huub beter zelf 4♠ bieden, zeker ook vanwege de matige kwaliteit van de 
hartenkleur – al zal 4♥ natuurlijk niet vaak verkeerd uitpakken.  
 
Ik heb ook nog even 4♠ overwogen maar ik wilde partner’s eventuele ♣H beschermen... Little 
did I know! 
 



Tenslotte, wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt soms het lid op de neus: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 

Jaap    Huub 
    2♠ *  dbl **  * Muiderberg   ** take-out 
pas  3♥  pas  pas 
3♠  pas  pas  dbl *  * nog steeds take-out 
allen pas 
 
Ik hoop maar dat 3♠ down gaat want ik weet zeker dat 4♥ een pak af gaat. Dat is niet het 
geval en dit resulteerde in een volle nul. Het is raadzaam in paren agressief te zijn, maar 
door OW een niveau op te drijven heb je je best gedaan. Er is geen reden om aan te nemen 
dat het spel aan NZ ligt. Mocht 3♠ down gaan dan heb je het al goed gedaan... 
 
. 

 


