
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
8 september 2015, 1e avond Interne viertallen 
 
Nabespreking 
 
door Jaap Hazewinkel 
 
Het was weer ouderwets druk op de eerste avond van de interne viertallen, de traditionele 
start van het seizoen. Ik speel dit seizoen met Paul Schriek en als nevenpaar hebben we 
Rian Lukassen en Herman Klouwen. In diezelfde samenstelling hebben we ook de uitdaging 
om de Hoofdklasse A dit jaar op onze naam te schrijven, en terug te keren naar de 2e Divisie. 
Komende maandag al spelen we de eerste pot, tegen STAR 10. 
Paul en ik hebben het bieden veel geoefend op Ubid, een app die ik elk bridgepaar met 
ambitie van harte kan aanraden. Kosten: elke maand een biertje minder, dus dat zal meestal 
het probleem niet zijn. 
Een en ander neemt niet weg dat het bieden links en rechts nog steeds beter kon en er 
moest dus het nodige worden nabesproken. Een deel daarvan deel ik met u. 
 
De eerste wedstrijd tegen team Schouten. Op het eerste spel (13) doen we een slempoging 
en stoppen af in het te hoge 5♠. Sloeg uit, maar geen fijn begin. Een paar spellen later deze: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
    1♣  1♥ 
pas  pas  dbl  rdbl *  * heel sterk 
1SA  2♥  pas  4♥ 
pas  pas  pas 
 
In de nabespreking was de discussie enerzijds of je moest volgen met 1♥ of moest 
doubleren. Anderzijds, moet noord dan 2♥ bieden of kun je passen? 
Het voordeel van doublet bij zuid is dat je ook de schoppen in beeld brengt. Het nadeel is dat 
op een kwade dag west 1♥ biedt, en zie dan nog maar eens in 4♥ te komen! In LTC-termen 
heb je wel een doublet, maar zonder fit heb je maar een beperkt aantal HCPs.  
Dan in noord...als partner niet kan doubleren, dan heeft hij hooguit 16 HCPs (klopt) en oost’s 
klaveren zullen wel echt zijn dus ♣H kan in de prullenbak (klopt ook). Aan de andere kant is 
♥V10x niet onwelkom. Het bieden van 2♥ is vast niet inviterend voor de manche (zowel 2♣ 
als 3♣ kunnen daarvoor worden gebruikt) maar stelt partner in staat om bij het verdere 
competitieve biedverloop zijn kaart juist te waarderen – en is dus beter. 



 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
      1♠ 
3♥ !  4♠ ?  pas  pas? 
pas 
 
De eerste vraag is of 4♠ een goed bod is. Uiteraard heb ik ook 3♠ tot mijn beschikking en dus 
heb ik met 4♠ echt wel iets, maar misschien wel langere schoppen en minder HCP. Een 
beter alternatief is waarschijnlijk eerst doubleren en dan 4♠ bieden. Ik vind dat 4♥ bij 
voorkeur voor een renonce of secce aas in harten zou moeten worden gebruikt. 
Zuid heeft misschien wel een te mooie hand om de handdoek te gooien maar ook zuid heeft 
zijn hartenpunten wat afgewaardeerd. Tsja. 6♠ of 6♣ missen is niet best. 
 
Dan een aandacht voor de Freak of the week: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
2♥ *   3♦  pas  3♥  * SF in ♥ of 5-5 in ♠ + een minor 
pas  3♠  pas  4♦ 
pas  5♦  pas  pas 
doublet pas  pas  pas 



Ik mocht de noordhand bieden. Rechts van mij een bijzondere opening. Mijn diagnose op 
basis van mijn hand was dat dit waarschijnlijk een semi-forcing in ♥ was, dus 3♦ bieden was 
gratis en ik kon na het verwachte 3♥ nog mijn schoppenkleur laten horen. 
Paul wilde ondanks de ruitensteun zijn 6-kaart harten niet verzwijgen en ik was er zo van 

overtuigd dat mijn rechter tegenstander harten had dat ik mijn partner’s 3♥ bod alerteerde ☺. 

Mijn plan om vervolgens 3♠ te bieden kon echter gehandhaafd blijven en ik kreeg terecht 
slemvisioenen toen partner nu 4♦ bood.  
Maar ja, hoe vind je uit of partner de goede kaarten heeft? 
Azen vragen lijkt weinig zinvol: aan ♥A heb je niet veel. Ik heb 4♠ overwogen. Dat moet wel 
een sleminvite zijn en dan kan ♦AH niet tegenvallen. Enfin ik volstond met een laffe 5♦. West 
voorzag dat van een lintje. Ik speelde met de gedachte om dat te redoubleren (5♦ XX +1 is 
meer waard dan 6♦=), maar mijn nevenpaar was duidelijk: niet doen: Je zou de tegenstander 
kunnen verleiden tot het weglopen naar 5♠ (waar Herman en Rian in zaten). 
 
Met alle ups en down werd de eerste wedstrijd met een bescheiden winst afgesloten. In de 
tweede wedstrijd mochten we tegen STAR 3. Aan onze tafel Rik Doodkorte en Ronald 
Hagoort. Er gebeurde iets wat mij nog nooit is overkomen: we gingen ruim over de tijd heen 
en kregen beide paren een halve vip straf aan de broek.  
Het was vreemd, omdat we tijdens de wedstrijd regelmatig op spellen moesten wachten en 
ook spellen vooruit gespeeld hebben. Daarnaast echter hebben we ook wel de tijd genomen 
om bier te halen en het toilet te bezoeken, tijd zat immers? 
De tafel waar we vandaan kwamen keek wel op de klok en raffelde op het laatst wat spellen 
af en presto: wij moesten na de bel nog met ons laatste spel beginnen.  
 
We verloren deze wedstrijd en er was dus heel wat na te bespreken. Bijvoorbeeld: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 
      pas 
1♦  2♥  3♣  3♥ 
4♦  pas  5♣  allen pas 
 
Ditmaal waren we redelijk content met het bieden. Ik kwam tot de juiste conclusie dat 4♦ door 
Paul enige klavertolerantie beloofde. Ronald kwam ♥H uit en dacht enige tijd alvorens hij met 
troef vervolgde. Zonder troef na is dit een makkelijk spelletje: Twee hartens vertroeven en 
hopen dat ♣10 tijdig naar beneden komt.  
Ook met troef na lijkt het vanzelf te gaan omdat ♦AH sec zitten: je kunt “gewoon” de ruiten 
ontwikkelen. Kans niet gezien en 1 down.... Aan de andere tafel gaat 3♣ plus 2. 



 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 
pas  pas  1♦  1♠ 
pas  1SA  dbl  pas 
2♣   allen pas 
 
Prima biedverloop denk ik. Eventueel is 3♣ door Paul een mogelijkheid, dat zal gezien de 
pas na 1♠ niet de wereld zijn. Met een blik op alleen de OW-handen is 3SA geen zekerheid, 
maar in dit geval zitten de klaveren 2-2: 11 imps weg. 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 
      4♠ 
4SA *  dbl  5♣  pas  * een tweekleurenspel 
pas  dbl   pas  pa 
pas. 
 
Voor 4SA kwetsbaar tegen niet had Paul, gaf hij zelf ook toe, te weinig. Daarbij is ♠H in 
leider’s kleur nog een extra reden om te zwijgen; met de hoge kleuren omgedraaid verdient 
de actie iets meer sympathie. 



Ik had moeten passen (dat zal hem leren ☺) vooral omdat noord geen schoppen kan 

starten. Enfin, dat was 1100 tegen niets omdat 4♠ aan de andere tafel gedoubleerd eentje 

down ging. Scherp dubbel (van 4♠)? Doubleren is zeker de juiste actie en ja, dan zal het soms 

gemaakt worden.... 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 
    1♠  dbl 
2♠  3♣  4♠  pas 
pas  5♣  pas *  pas  * forcing (i.m.o) 
pas? 
 
Ik ging ervan uit dat mijn pas forcing was; we hadden immers vrijwillg de manche geboden. 
Mijn pas op 5♣ geeft in mijn ogen een singleton aan in hun kleur. Paul echter vond de pas 
niet forcing en verpaste 5♣. Tsja, je zult wel eens 5♣ niet kunnen downspelen, maar het is 
veel belangrijker dat je afspraken over de forcing pas staan. We hadden recht op 300 terwijl 
op de andere tafel niet gered werd, dus het spel verloor sowieso. 

 

Het volgende spel broduurt op dat thema voort: 

 
 
 
 



West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 

  1♥  2♠ *  pas   * zwak 

4♠!?  5♥  dbl  pas 

pas  pas 

 

Mijn doublet gaf aan dat ik niet verder wilde, partner had immers vrijwillig de manche 

geboden dus een pas zou weer forcing zijn.  

Laten we zeggen dat Ronald zijn dummy met enig chagrijn neerlegde. Rik deed zijn best in 

het afspel maar ik hield keurig mijn klavertjes vast en 5♥ sneuvelde uiteindelijk... 

 

Een moeilijk biedspel: 

 
West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 

1♣*  pas  * 2+ 

1♦ *  1♠  dbl **  2♠  * harten  ** support 

dbl  pas  3♣  pas 

3♠  pas  4♥  pas 

5♣  pas  pas  pas 

 

Paul alerteerde mijn doublet op 1♠ niet als “support” en in de nabespreking bleek dat we dit 

nooit hadden afgesproken. Vanaf nu dus wel.  

Wat te bieden na het doublet op 2♠? Het niet alerteren van mijn supportdubbel was een 

ongeoorloofde inlichting en dus nu 3♥ bieden om de message alsnog over te brengen leek 

me niet correct. Ik bood 3♣ omdat ik er daarvan meer had dan tot dusver beloofd.  

Vier harten maakt ditmaal omdat de troeven 3-3 zitten en je dus 2 keer een schoppen in de 

hand kunt troeven. In 5♣ is een 4-2 zitsel in de troefkleur bij de tegenstanders ook goed en 

dus superieur aan 4♥.  

We bereikten niet het misschien wel superieure 5♦-contract... maar maakten 5♣ wel door in 

slag 3 (na 2x ♠ waarvan de tweede getroefd) een ruiten te duiken. 

 

Tenslotte was ook het laatste spel een goede voor de nabespreking: 

 



 
 

West   Noord  Oost  Zuid 
Paul  Rik  Jaap  Ronald 
pas  pas  1♦  2♣ 
2♦  pas  pas  pas 
 
De handen fitten optimaal en ik vond 2♦ veel te slap. Je hebt voorgepast maar je hebt 8 
losers in LTC met positieve correctie voor de troeflengte, dus misschien wel 7 losers. 
Daarnaast zou zuid wel eens klaverpunten in jouw singleton kunnen hebben. 
Als je durft is denk ik 4♣ het beste bod; je hebt immers voorgepast dus dit lijkt me een mooie 
omschrijving... 
 
Al met al een avond met fantastische spellen die onze afspraken op velerlei gebied goed 
getest hebben. Nu op naar een goede start op maandag! 
 

 


