
AFGELOPEN  DINSDAG OP DE CLUB… 

 
Howell I-5, A-groep, 2 februari 2016 

  
Fatsoenlijk .....  ??? 
 
door Koeno Brouwer 

 
Een avond met redelijk veel extreem verdeelde spellen die een wisselend beeld in het 
scoreniveau teweeg brachten. In onze tweede ronde werden we geconfronteerd met een 
"fatsoenlijke"  Erik. Dit leek ons bij voorbaat al een wat ongeloofwaardige situatie maar ja hoe 
te reageren op zo'n statement? 
Het betrof spel 10 waarin Rolf Schreuder als oost aftrapte met 1♣: 
 
10   O/ Allen Remco 

Bruggemann 
 

  ♠ 83   

  ♥ B10954   

  ♦ B32   

  ♣ 1042   

Erik ten Oever   Rolf Schreuder 

♠ 1095 

  

N

O

Z

W

 

♠ AH72 

♥ AH3 ♥ 7 

♦ A9864 ♦ V107 

♣ B3 ♣ AV986 

  Koeno Brouwer  
  ♠ VB64   

  ♥ V862   

  ♦ H5   

  ♣ H75   

 
en de biedserie ontspon zich als volgt: 
W N O Z 
  1♣ 1♦ * 
1♥ ** 2♦ *** pas  2♠ 
pas 3♥ Dbl Allen pas 
 
1♦  is een volgbod van 7-15 punten met beide majors van 4-4 tot en met een 5-5 verdeling.  
Rolf legde het 1♥ bod van Erik uit als een "fatsoenlijke" vierkaart. Zelfs de meestal 
goedgelovige Remco fronste zijn wenkbrauwen bij de combinatie Erik en fatsoenlijk en bood 
2♦ als een transfer voor de harten. Ons dictaat vermeldt echter dat dit na 1♥ een goede 5+♦ - 
4♠ spel aangeeft met minimaal 8 punten. Met een hartenspel zou je kunnen passen is het 
idee. Dus ik bood 2♠. Remco bood nu 3♥ om aan te geven dat hij harten en geen schoppen 
had. Dat had ik natuurlijk nooit begrepen, maar gelukkig doubleerde Rolf zodat ik de 
schermutselingen even kon aanzien.  
De "fatsoenlijke" Erik liet het doublet in en na een hartenstart leek dat contract drie down te 
gaan maar onderweg werd een foutje gemaakt. Nadat Rolf ♣A had opgeraapt, vervolgde hij 
niet met een kleine klaveren maar met ♦V waardoor Remco zijn ♦B daarna kon maken en 
slechts twee down ging.  
 
Henk Willemsens speelde het meer normale 3SA in west. Na een schoppenstart, genomen 
met ♠H probeerde hij ♦10. Zuid, die slechts H dubbel had, legde de heer wellicht in de hoop 
dat partner iets als B9xx  zou hebben. Henk maakte daar gretig misbruik van.( Erik, over 



"onfatsoenlijk" gesproken, hier kun je nog een voorbeeld aan nemen). Hij legde ♦A en 
speelde vervolgens een ruiten naar de zeven voor een mooie 3SA +3.  
 
Was ons vorige spel nog een beetje gelukkig, nu een spel waar we het geluk zelf afdwongen.  
 
22   O / OW Remco   
  ♠ AV62   

  ♥ AB2   

  ♦ J98   

  ♣ B87   

Vincent    Wim 

♠ HB743 

  

N

O

Z

W

 

♠ 10 

♥ 75 ♥ V1084 

♦ 752 ♦ V3 

♣ V106 ♣ AH9432 

  Koeno  
  ♠ 985   

  ♥ H963   

  ♦ AH1064   

  ♣ 5   

 
Een interessant biedverloop: 
 
W N O Z 
  1♣ pas* 
1♠ pas 2♣ dbl 
pas 2♥  !! pas pas 
3♣ pas pas 3♥ 
pas Pas pas  
 
* Jammer maar 1♦ volgen kon ik niet want dat zijn majors (zie vorig spel). 
Dit bleek echter geen bezwaar want op 2♣ kon ik doubleren voor de beide overige kleuren. 
Remco wist dat ik slechts een 4-kaart harten had. Met een 5-kaart zou ik ongetwijfeld 1♥ 
gevolgd hebben. Een 5-kaart ruiten bij deze kwetsbaarheid was wel zeker. Remco bood 
desondanks 2♥ met een mooie driekaart, relatief veel punten en wellicht een gunstig 
schoppenzitsel met de gedachte "paren". Die verhoogde ik later tot 3♥ in de overtuiging dat 
Remco een 4-kaart zou hebben. 3♣ leek mij geen vetpot op te leveren.  
Wim startte met ♣H en vervolgde ♠10, klein, klein de vrouw. Toen op een gegeven moment 
♦V goed bleek te zitten verloor Remco één klaveren, twee harten en uiteindelijk nog een 
schoppen voor een mooie 99% !. 
 
Laten we eens kijken wat The Law zegt wat er geboden moet of kan worden.  
The Law geeft aan dat OW een 9-kaart fit in klaveren en NZ een 7- en 8-kaart fit hebben in  
harten en ruiten. Dus in totaal 9+8= 17 speelslagen voor NZ in klaveren en OW in ruiten. In 
de praktijk kunnen OW acht slagen maken in klaveren en NZ 10 slagen in ruiten. Eén slag 
meer en wel vanwege een dubbele fit in NZ. Dat is één van de correctiefactoren die bij de 
Law een rol spelen en in dit geval één slag extra oplevert. In harten zijn er voor NZ "slechts" 
9 slagen wat overigens hetzelfde oplevert.   
Uit de bieding kan met grote zekerheid worden geconstateerd dat OW samen wel negen 
klaveren hebben (Oost zes en west drie). Normaliter is 3♣ derhalve een goed contract en is 
het wel zaak om 3♦ (of 3♥ in dit geval) te bieden. The Law geeft hier dus een prima advies 
zoals zo vaak in deelscore contracten met niet al te uitzonderlijke verdelingen. Het advies is 
hier om 3♦ te bieden want als 3♣ precies gemaakt wordt is 3♦ slechts één down of vanwege 



een eventuele dubbele fit zelfs ook contract. Indien 3♣ down gaat zoals hier, zal 3♦ wellicht 
gemaakt worden of zelfs met een overslag vanwege die dubbele fit.  
 
 
Een extreem spel mochten wij tegenspelen met Vincent Wiering als leider in 3SA : 
 
21   N/NZ Remco  
  ♠ H8654   

  ♥ HB3   

  ♦ 82   

  ♣ B104   

Vincent    Wim 

♠ - 

  

N

O

Z

W

 

♠ AVB92 

♥ AV9764 ♥ 5 

♦ 94 ♦ AVB1075 

♣ H8632 ♣ V 

  Koeno  
  ♠ 1073   

  ♥ 1082   

  ♦ H63   

  ♣ A975   

 
Remco, die de lange kleuren schoppen en ruiten van oost en harten in west uit de bieding 
gehoord had, startte, niet vermoedend dat west ook nog lange klaveren had, met ♣B via de 
vrouw voor mijn aas. Ik speelde ♥2 na via de vrouw voor de heer van Remco die nu ♦8 
naspeelde en klein in de dummy. 
Met open kaarten zie je dat de leider de mooie ruitenkleur niet kan benutten als je ruiten heer 
ophoudt vanwege zijn renonce in schoppen. Stel je speelt een kleine ruiten voor de negen 
van de leider. Die kan nu bij voorbeeld ♥A en harten na spelen. Met noord aan slag met ♥B 
is de positie dan: 
 
 Remco  
  ♠ H8654   

  ♥    

  ♦ 2   

  ♣ 104   

Vincent    Wim 

♠ - 

  

N

O

Z

W

 

♠ AVB9 

♥ 976 ♥  

♦ 4 ♦ AVB10 

♣ H863 ♣  

  Koeno  
  ♠ 1073   

  ♥    

  ♦ H6   

  ♣ 975   

 
Indien noord schoppen naspeelt legt de leider ♠B en vervolgt met ♦A en ♦B waarop hijzelf 
een ruiten en twee klaveren afgooit. Daarna komt hij met ♣H aan slag en maakt nog drie 
hartenslagen voor één down.  
Boeiender is het als noord ruiten na speelt. Dan kan de leider ♦A nemen en ♠A en ♠V na 
spelen. De leider heeft dan ook nog vier vrije slagen in zijn hand en zal met de vier slagen 



die hij al heeft (♠A, ♥A en ♦A en 9) opnieuw acht slagen maken voor slechts één down. Het 
lijkt erop dat het niet uitmaakt of je ♦H neemt of duikt. 
 
Wat gebeurt er als noord na het nemen van ♥H, ♣10 naspeelt?  
Als de leider ♣H neemt kan hij die hartenslagen niet meer ontwikkelen. Indien hij ♥A 
meeneemt (noord werpt ♥B eronder) en vervolgens ♦ snijdt, die zuid ophoudt, ontkomt hij 
niet aan de losers ♥10, ♦H, ♣9 en ♠H. Met de reeds afgestane ♣A en ♥H gaat hij dan twee 
down.  
Neemt hij ♥A niet mee en probeert hij opnieuw te snijden dan ontstaat de volgende positie: 
 

 

 
NZ hebben drie slagen en zuid is aan slag met ♦H. Zuid speelt harten na. Indien de leider ♥A 
en harten speelt moet noord klaveren naspelen en maakt de leider of de dummy daarna de 
rest. ♥B ondergooien waardoor zuid met ♥10 aan slag komt, helpt niet want dan is zuid 
ingegooid met klaveren. Ook dan kan de leider de schade tot één down beperken.  
 
Een andere tegenspelversie: zuid wint met ♣A en speelt onmiddellijk klaveren na. Dit zal m.i. 
op soortgelijke wijze ook leiden tot slechts één down.  
 
In de praktijk van de A groep (niet de beste groep zoals u uit mijn vorige artikel eenvoudig 
maar klip en klaar kunt deduceren en inmiddels ook niet de meest fatsoenlijke) waren er 
twee in 3SA één down gegaan evenals in 4♥ en 5♦, wat een score van bijna 44% opleverde. 
De top was voor 3♦+1 en 3SA +1 ! 
 
 
 
 
 
 
 

 Remco  
  ♠ H8654   

  ♥ B2   

  ♦    

  ♣ 4   

Vincent    Wim 

♠ - 

  

N
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Z

W

 

♠ AVB9 

♥ A9764 ♥ - 

♦   ♦ AVB7 

♣ 863 ♣ - 

  Koeno  
  ♠ 1073   

  ♥ 108   

  ♦ 6   

  ♣ 97   


