
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
20 december 2016 
 
De Kerstdrive 

 
Door Koeno Brouwer 

 
Tijdens de kerstdrive behoort vredelievendheid hoog in het vaandel te staan. Althans daar 
waren de betrokkenen het in spel 2 roerend met elkaar over eens. De biedserie getuigde al 
van  enige mildheid. NZ eindigden ook vanwege wat stoorgeluiden van OW slechts in 5♠. 
 
2   O / NZ Janine  
  ♠ HVB6   

  ♥ HVB10   

  ♦ -   

  ♣ HV543   

Rob   Koeno 

♠ 53 

  

N

O

Z

W

 

♠ 109 

♥ 9 ♥ A75432 

♦ AHV9432 ♦ 875 

♣ B98 ♣ 62 

  Pim  
  ♠ A8742   

  ♥ 86   

  ♦ B106   

  ♣ A107   

 
Dat is prima want 6♠ is helaas down vanwege de singleton harten bij west. Die legde eerst 
toch maar even ♦A op tafel om te kijken. De leider troefde en kon nu eenvoudig een overslag 
maken. De kerstgedachte overmeesterde de leider. Hij speelde slechts één keer troef en 
vervolgens  ♥H. Deze geste beantwoordde oost door niet harten na te spelen maar klaveren 
voor de vermeende Aas van partner!  NZ mochten toen uiteindelijk 5♠+1 voor een goede 
score opschrijven.  
 
Dat was het begin van een avond met toch wel weer fraaie spellen met de nodige slems.  
Een spel met vele mogelijkheden was het volgende: 
 
23  Z / Allen   
  ♠ B965   

  ♥ B2   

  ♦ VB102   

  ♣ H74   

    

♠ AV1087 

  

N
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Z

W

 

♠ H42 

♥ 1087 ♥ V965 

♦ H5 ♦ 764 

♣ AVB ♣ 1098 

    
  ♠ 3   

  ♥ AH43   

  ♦ A983   

  ♣ 6532   



De tegenstanders boden niet mee en wij eindigden nogal agressief in 3♠:  
 
W N O Z 
   pas 
1♠ pas 2♠ pas 
2SA  3♠ Allen pas 
    
 
Dat ging vrij kansloos één down.  
Aan een andere tafel ging het  als volgt: 
 
W N O Z 
   pas 
1SA pas pas Dbl 
pas 2♦ pas pas 
2♠ pas pas Dbl 
Allen pas    
 
Dit laatste doublet is take out. Lekker agressief want je verplicht je partner eventueel naar 
driehoogte te gaan terwijl die 1SA niet voor straf kon inlaten. Maar met zijn drie vaste 
speelslagen geeft hij wel een goed beeld van zijn tegenspelwaarde na zijn oorspronkelijke 
pas. Maar ja, kan het wel down? Inderdaad het kan down met ♥B start voor ♥A, ♥H en harten 
na getroefd. Vervolgens ruiten naar het Aas en de vierde harten zorgt voor een uppercut. 
Tenslotte zorgt ♣H voor de downslag. Begrijpelijk echter startte noord met ♦B en werd het 
agressieve bieden niet beloond. Net zoals bij ons aan tafel werden er acht slagen gemaakt.  
 
Op spel 12 werd ons agressieve bieden beloond. Van enige Kerstgedachte was toen al lang 
geen sprake meer: 
 

 

 
 

 

12   W / NZ   
  ♠ 94   

  ♥ 1084   

  ♦ VB83   

  ♣ V986   

    

♠ V5 

  

N

O

Z

W

 

♠ AH8732 

♥ V965 ♥ AH72 

♦ A9 ♦ - 

♣ H7542 ♣ AB10 

    
  ♠ B106   

  ♥ B3   

  ♦ H1076542   

  ♣ 3   

W N O Z 
1♣ pas 1♠ pas 
1SA pas 2♦= MF Pas 
2♥ pas 3♥ Pas 
3SA pas 4♣ pas 
4♦ pas 4SA pas 
5♣ pas 5♦= tr V ? pas 
6♣ pas 7♥  



 
West opende. Dat doet niet iedereen, maar je merkt ook bij de grote sterke toernooien dat de 
topspelers steeds meer bieden en lichter openen dan voorheen.  
Verder een mooie biedserie waarbij 2♦ het manche forcing deel van de two way Check Back 
was. En 6♣ zegt ja, ik heb troef V en ♣ H. Het slechtste wat oost zich realiseerde zou zijn dat 
zijn  partner drie kleine schoppen zou hebben of dat de troeven 4-1 zonder troef B zouden 
zitten. Het bleek allemaal niet al te vervelend te zitten en de 7♥ werd fluitend binnen gehaald 
zoals ook bij drie andere paren.   
 
Een interessant spel tot slot. 
Je hebt als west: ♠B65  ♥H42  ♦1075  ♣A1093 en de bieding gaat: 
 

 

 
Wat doe je als west? Zeg je doublet? en wat betekent dat dan? Partner we hebben de 
meerderheid van de punten en reageer daar maar op? Of is het een take-out doublet met 
dus ook enige punten en de hoge kleuren? Of is het een ouderwets strafdoublet.  
Oost moest reageren en bedenken wat het kon zijn: 
 

 

 
West doubleerde en noord paste. Oost dacht dat het doublet van west een take-out doublet 
was te meer omdat west voor de man met ruiten zat. Hij schatte zijn partner in met zoiets als 
een 4423 en noord als 2245 of 2254. Oost besloot tot 2♥ en moest nog zijn best doen om er 
met twee down en een rotscore vanaf te komen.  
Repliek van west was "kon je niet passen". Tja inderdaad gaat zuid wellicht met enige moeite 
down na een ruitenstart van west. Dat moet dan inderdaad wel gebeuren en west moet dan 
ook een driekaart ruiten hebben. Als het een strafvoorstel zou zijn dan is een pas op zijn 
plaats. Nou ja hoe dan ook mijn voorkeur gaat uit naar een duidelijke afspraak of het take-out 
of straf is en niet te vaag alleen maar "punten".  
 
Na afloop bleek zoals ieder jaar dat velen een prijsje kregen of ze nu hoog of laag gescoord 
hadden. Dus alle vrijgevendheid bleek voor niets.  
Het was gezellig.  
 

 

W N O Z 
  1SA, 14-16 pas 
pas 2♣= DONT pas 2♦ 
??????    

14  O / -   
  ♠ 1087   

  ♥ 65   

  ♦ AV62   

  ♣ H765   

    

♠ B65 

  

N

O

Z

W

 

♠ A32 

♥ H42 ♥ AB98 

♦ 1075 ♦ H98 

♣ A1093 ♣ V84 

    
  ♠ HV94   

  ♥ V1073   

  ♦ B43   

  ♣ B2   


