
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Eerste avond Interne Viertallen, 6 september2016 
 
JoJoh 

 
Door Jaap Hazewinkel 
 
 
Het seizoen is weer begonnen! Terwijl de zomer nog zijn best doet wat goed te maken 
worden de dagen korter, nieuwe partnerships getest en verheugt iedereen zich op wat de 
komende maanden gaan brengen. 
De zaal zat weer vol na de wat rustiger zomermaanden en de WeKo had het weer prima 
verzorgd, zoals de voorzitter al memoreerde aan het begin van de avond. 
 
Wat de komende gaan brengen is in ieder geval één ding: Dit jaar missen we in de 
RedactieCommissie de bijdragen van Henk van Doren: hij is op wereldreis (en dat gaat een 
maand of 10 duren) samen met zijn vrouw Marja.  
Dat betekent dat we als redactie nog harder moeten rekenen op gastschrijvers of zelfs op 
iemand die de redactie wil komen versterken. Misschien zitten er bij de vele nieuwe leden die 
we de laatste weken hebben mogen verwelkomen wel mensen die een keer de pen ter hand 

kunnen nemen. En dan doel ik niet (alleen) op Jan van Cleef.... ☺ 

U bent van harte uitgenodigd om uw interesse kenbaar te maken bij Peter Bosman! 

 

De eerste helft scoorden we er lustig op los, met een eindstand van 64-0 als gevolg: 20-0. 
We deden nog even niet aan decimaaltjes.... Toch ging niet alles goed. Ik had alle 
mogelijkheden het volgende slem uit te bieden: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
      2♣ *  * Alleen sterk 
pas  2♦ (1)   pas  2♠ 
pas  3♦  pas  3♥ 
pas  3♠  pas  3Sa *  * serieuze slempoging 
pas  4♦  pas  4♥ *  * last train 
pas  4♠ ?  allen pas 



 
(1) Ik kan na 2♣ ook 3♦ bieden, want ik heb een 5-kaart met twee van de drie tophonneurs. 
Dat neemt echter wel veel ruimte weg en die zouden we nodig kunnen hebben. Na 3♠ bij mij 
(uiteraard MF) weet Paul dat ik een doubleton schoppen heb.  
Vier harten bij Paul is last train: hij denkt nog steeds aan slem maar kan zelf niet besluiten 
om 4♠ voorbij te gaan. Het is aan mij. 
Naar mijn gevoel fitten de ruiten niet in Paul’s kaart en ik pas lui. Ik had echter direct 6♠ 
kunnen bieden. Waarom? Paul geeft met 2♣ een kaart aan met meestal 3 losers of minder. 
Mijn vrouwen in de hoge kleuren moeten in zijn kaart goud waard zijn (in tegenstelling tot 
mijn ruitenrij). Als ik 2 van de drie losers ophef, moet het klein slem zijn! 
 
Uiteindelijk had dit gemiste slem geen invloed op ons viertallenresultaat, alleen maar op 
onze butlerscore. We sloten de eerste wedstrijd dan ook af met een enthousiast: “Jo!”, 
vanwege de goede start. 
 
Hierna moesten we tegen STAR 1A, waar we 0,53 VP op voor stonden. Het werd niet een 
geheel gelijke strijd. We beginnen maar meteen met de “Freak of the week”: 
 

 
West   Noord   Oost  Zuid 
Paul  Kees Jan Jaap  Martin 
      pas 
1♠  pas  2♥  pas 
2♠  pas  3♣  pas 
3♠  pas  4♣  pas 
4♠  allen pas 
 
Een mega-misfit. Eigenlijk zijn we als Paul niet past op 2♥ al voorbij alle maakbare 
contracten. We zullen de enigen niet zijn. Gelukkig start Kees Jan Willemsens met een ruiten 
en daar krijgt hij spijt van: in de eerste drie rondes verdwijnen drie keiharde ruitenverliezers! 
Nog steeds echter is het niet gemaakt. Paul troeft een klaver, pest troef eruit maar moet 
uiteindelijk nog een harten afstaan. 
Paul verzuimde om in de vierde ronde een hartje van tafel te spelen. Zuid moet dan 
opstappen en dat is helemaal niet ‘obvious’. Ja, de tegenstanders spelen Meesterklasse en 
ja, ze zullen het waarschijnlijk (?) goed doen. Maar ze zitten er om getest te worden. Het 
loont niet om op die manier respect te hebben voor de tegenstanders.... 
Bij het uitslaan blijkt dat op de andere tafel wél het hartje is gespeeld en zuid legde klein... de 
eerste 10 imps het raam uit.  



Overigens bleven op dit spel slechts 3 paren uit de manche en veel meer paren bleven niet 
uit slem.... 
 
Het volgende spel was wederom duur: 

 
 
Paul mag het bieden beginnen als West. Het is een erg magere kaart om 2♦ (multi) op te 
openen en dan heb je ook nog een driekaart schoppen. Paul past, NZ bieden naar de 
manche (ook ik hou mijn mond) en ik start schoppen. Kees Jan raapt snel 9 slagen op. 
 
Op de andere tafel wordt wel 2♦ geopend. Dan is ♥H start opgelegd en gaan de eerste 6 
slagen verloren.... 
 
Zoals wel vaker is bieden gevaarlijk maar passen kan nog gevaarlijker zijn (ook ik heb te veel 
respect en bied namelijk na 1♣ van KJ geen 1♠ (wat Paul de gelegenheid zou kunnen geven 
2♥ te bieden). Enfin... gaat lekker zo. 
 
  



Een enkel lichtpuntje daargelaten (de heren spelen 2♠, wat we doubleren voor 3 down) gaat 
er verder best wel wat mis. Een gemengd resultaat op het laatste spel: 
 

 
West   Noord   Oost  Zuid 
Paul  Kees Jan Jaap  Martin 
1♠  dbl  pas  4♥ 
4♠  5♥  allen pas 
 
NZ missen hier 6♥ en dat moet goed nieuws voor ons zijn. Zeggen dat slem gemist is, is erg 
naar de kaart toe praten. Geef zuid een ruitje meer en een schopje minder en dan is slem 
kansloos. Ruimte om controles te bieden was er niet echt.... 
 
Aan de andere tafel doubleert Noord 4♠ en daar blijft het bij. Dat gaat maar één down en dat 
is niet voldoende compensatie voor een gemiste manche.... 
 
Uitslaan was dit keer geen feest. Uiteindelijk hielden we nog 0.17 VP over aan deze tweede 
wedstrijd en werd er eenmaal tijdens het uitslaan; “Joh?” geroepen (we zijn beschaafde 
mannen).  
 
Het was een op- en neer-avond (in die volgorde), dus die Jo-Joh was zeker van toepassing. 
Ik had liever een Jo-Jo gezien....  
 


