
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
1 november 2016, eerste avond Howell-I 
 
Beroofd door het veld 

 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Ik kreeg zojuist een telefoontje van Peter Bosman vanuit het ziekenhuis. Er is iets mis en ze 
houden hem daar zolang ze niet weten wat het is. Het is in ieder geval niet zijn hart. Ik heb 
hem uiteraard beterschap gewenst. 
Daarvoor belde Peter mij niet; hij meldde dat de schrijver van dienst afgelopen dinsdag niet 
had gespeeld. In het gesprek erna heb ik toegezegd nog snel wat te schrijven. Ik had 

namelijk best wel wat te melden ☺. 

 

Na de interne viertallen moet er weer eens “paren” worden gespeeld. Over de vele spellen 
heen middelen de meevallers en tegenvallers uit, maar de score viel dit keer niet mee. 
 
De truc met “paren” is om de “PAR-score” te verslaan (heb ik geleerd). Mijn inschatting was 
dan ook gebaseerd op onze score ten opzichte van par (een score die me als golfer wel 
aanstaat). De op-1-na laatste tafel werd dan ook door mij ingeschat als iets onder het 
midden: Twee mindere scores en twee scores beter dan par.  
 
We scoorden die tafel 3%!! 
 
Kijk mee en huiver: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Tim  Jaap  Rolf  Paul 
    1♠ (!)  pas  Pas is ook een optie 
1SA *  2♥  3♦ (!!)  3♥  * o.a. 3-krt met 5-7 
4♠ !  5♥ !?  pas  pas 
5♠  dbl  allen pas 
 
De par-score op het spel is 4♠x -1. Ik steek mijn nek uit en lig voor een nul want 5♥ gaan we 
niet maken. Tim biedt nog 5♠ en nu hebben we par ruim verslagen.  



Onze score? Een kogelronde nul. Het hele veld in de A-lijn mocht 4♥ spelen en een enkeling 
maakte daarin een overslag. Credit naar Rolf, die zeer agressief bood waar ik dat naliet. Als 
ik 3♥ bied (of 4♥, zoals Wubbo de Boer), wordt de uitnemer niet meer gevonden. Teveel 
ruimte gegeven....  
 
Twee spellen later: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Tim  Jaap  Rolf  Paul 
pas  pas  1♥  1♠ 
2SA *  3♠  allen pas  * na voorpas, inviterend met 4 harten 
 
Rolf en Tim zitten praktisch gezien in 3♥ en ik ga weer liggen voor een nul, want als 3♠ 
gedoubleerd wordt zal dat niet veel opleveren. Gelukkig echter doubleren de heren niet en 
weer verslaan we par door 40 punten minder in de zij-kolom te zetten dan als we 3♥ 
tegenspelen. 
Onze score? 2 matchpunten (de enige 2 op deze tafel). Het hele veld zit in 4♥ wat met de 2-2 
verdeling in schoppen kansloos is. Gelukkig had één OW paar het toch weten te maken 
anders hadden we een echte 0-tafel gehad. 
 
Paul en ik hebben dit filosofisch opgevat. Beroofd door het veld. Hulde natuurlijk aan Tim en 
Rolf die de kaarten beter waardeerden dan hun collega’s in OW. En dus een verdiende 
eerste plaats. We were wrong place, wrong time.... 
 
Eigenlijk hadden we verwacht dat onze laatste tafel heel slecht was, maar dat viel mee. Er 
gebeurden daar wat rare dingen.... 
 



 
 
 
Jan-Willem in West speelt 3SA nadat Peter van de Voorden schoppen (ja! ♠!!) heeft geboden 
en zijn klaveren heeft verzwegen. Weer 2 matchpunten.... Downspelen is ook heel erg 
moeilijk want ik moet een kleine schoppen starten en Paul moet dan bukken.... 
 
Dan deze: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jan-Willem Jaap  Peter  Paul 
Pas  1♣ *  1♥  dbl **  ** belooft ♠ 
2SA *  ... 3♦  pas  4♦  ** uitgelegd als invite of beter 
Pas   5♦  allen pas 
 
Net als in het eerste besproken spel lijken er weer zo’n 80 punten in het spel te zitten. Na 
afloop zegt Jan-Willem tegen Peter dat 2SA een flexjump was. Hebben wij weer. Na 2SA 
van hem met deze uitleg kan ik wel 3SA knallen, maar ja.... Mij te grijs. Ik improviseer met 3♦ 
en we komen in de juiste kleur maar met dit zitsel één niveautje te laag. Ik maak 12 slagen. 



Gelukkig kon ik van één spel nog steeds nagenieten. Je maakt niet dagelijks een 
gedoubleerd contract middels een stepping stone.... 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Willem  Jaap  Eric 
    1♠  dbl *  * een licht dubbeltje 
2♠  dbl  3♠  pas 
Pas  dbl   allen pas 
 
Willem dacht natuurlijk dat NZ de meerderheid aan punten hadden, maar die hadden we 
keurig verdeeld. Als ik een klaver op tafel kan troeven en ik doe de schoppen goed dan 
maak ik mijn contract.  
Eric start echter heel goed ♠B dus die introever gaat niet lukken. Wel lukt het zo om de 
schoppen voor één verliezer te spelen. Willem duikt en ik win ♠V. 
Ik speel ♣H na en Eric wint met ♣A en speelt weer troef. Willem neemt ♠A en speelt een 
derde troefronde. Die klaverintroever is definitief van de baan. Nu speel ik een harten van  
tafel en Willem stapt op (als hij duikt ben ik kansloos). Willem verwacht wat in ♣ bij Eric en 
speelt die kleur door. Ik neem met de vrouw. De positie: 
 

 
 
Op dit moment heb ik drie slagen verloren heb en ik mag er nog één mag verliezen.  
 
Ik heb vijf van de zeven slagen in mijn hand. Ik heb nog wel een extra slag aan de overkant 
met ♥H maar die is na het incasseren van ♥V onbereikbaar. Tenzij.... Ik in slag 11 ♥V kan 
incasseren, in slag 12 degene met de vierkaart ♥ (ongetwijfeld Zuid) aan slag kan brengen in 
♣ of ♦ die me dan in slag helpt oversteken: Zuid is dan de stepping stone. 



Met welke kleur moet ik zuid dan ingooien? Als zuid een vierkaart ♣ heeft is het eenvoudig: 
Willem kan hem niet beschermen. Als Willem de vierkaart ♣ heeft dan moet ik Zuid ingooien 
en zo mogelijk voorkomen dat hij deblokkeert. 
Ik incasseer twee maal ♠, en zie Zuid een harten en een klaver afgooien. Dat zal niet van 
een vierkaart zijn, dus het moet gebeuren in ruiten.  
 

 
 
Nu gaan de schijnwerpers op zuid. Hij moet ♦HV deblokkeren als ik ♦A en ♣B incasseer. Dan 
is de 12e slag voor Willem’s ♦B en de laatste slag voor een inmiddels hoge klaver. 
Dat doen is echter toch wat veel gevraagd aan zuid. Na het oprapen van ♣B en ♦A incasseer 

ik ♥V en speel ruiten: Eric wint en moet zijn ♥B naspelen in slag 13. 

 

Par weer verslagen en nu wel een top ☺. 

 


