
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Howell II-5, 31 mei 2016 
 
Met vallen en opstaan naar de 60% 
 
Door Koeno Brouwer 

 
Na enkele vrij matige avonden waarin we moeilijk tot scoren konden komen, had ik me 
voorgenomen deze avond 60% te halen. Dat vertel je van tevoren natuurlijk niet aan een 
raspessimist als Remco. Zelfs na afloop liet ik mij dat niet ontglippen hoewel hij wel met een 
vrolijke blik naar enkele afgehandelde spellen had gekeken.  
Dat mijn voornemen zou slagen leek niet altijd even duidelijk. Zo bracht een mooi ingelaten 
doublet op spel 11 niet het verwachte resultaat: 
 
11      Z/- Arie Buys  
  ♠ AB984   

  ♥ 8   

  ♦ B83   

  ♣ V1073   

    

♠ H1073 

  

N

O

Z

W

 

♠ V2 

♥ B9 ♥ AV6543 

♦ 92 ♦ V1076 

♣ AH952 ♣ 6 

  Sary Hilte  
  ♠ 65   

  ♥ H1072   

  ♦ AH64   

  ♣ B84   

 
 
W N O Z 
   1♦ 
pas 1♠ 2♥ pas 
pas 2♠ pas pas 
dbl ! pas ... pas pas 
 
Het ontbrak niet aan agressiviteit. Eerst de 1♦ opening van Sary die natuurlijk niet bij de 
mannen aan tafel wilde achterblijven, vervolgens mijn toch wel aangetrokken 2♥ bod en 
tenslotte het doublet van Remco. Alleen Arie bood degelijk zoals een hooggeleerde heer van 
de gevestigde orde ook betaamt. Als we The Law op dit deelscorespel loslaten dan 
constateren we in de OW lijn een hartenfit van acht troeven en in de NZ lijn een schoppenfit 
van zeven troeven met beide circa 20 punten. Normaliter is dus 3♥ een (te) hoog contract 
evenals 2♠. Totaal zouden er 8+7= 15 slagen te verdelen zijn voor een hartencontract in OW 
en een schoppencontract in NZ.  
 
Indien oost in een hartencontract verzeild geraakt zou zijn, zou hij bijvoorbeeld één 
schoppen, twee harten en twee ruiten verliezen: acht slagen.  
Vanwege zijn singleton harten wist Arie dat wij minimaal acht harten samen hadden en is 2♥ 
een goed eindcontract (volgens The Law). Daarom moet je 2♠ bieden zoals Arie natuurlijk 
ook deed. Bovendien kan zijn partner ook drie schoppentjes hebben.  
Noord kan zijn verlies in 2♠ tot één down beperken: zeven slagen. Dus The Law is door 
beide partijen perfect uitgevoerd, het resultaat optimaal. Een gemiddelde score denk je dan. 



De 29 % viel voor ons dan ook danig tegen. De meesten hadden met zuid niet geopend 
waardoor OW meestal in een harten deelscore eindigden met een aanzienlijk beter resultaat. 
Dus alle lof naar Sary die ons daarvan weerhield, gesteund door haar Arie.  
 
Remco had onderweg zijn gebruikelijke pech. Deze keer veroorzaakt door de altijd bij vlagen 
briljante Rik Doodkorte: 
 
7     Z/allen Remco   
  ♠ H1032   

  ♥ HB82   

  ♦ 932   

  ♣ B2   

Jos   Rik 

♠ A75 

  

N

O

Z

W

 

♠ V8 

♥ 10643 ♥ A97 

♦ H6 ♦ A875 

♣ 10873 ♣ H654 

  Koeno  
  ♠ B964   

  ♥ V5   

  ♦ VB104   

  ♣ AV9   

 
W N O Z 
   1♣ 
pas 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ pas 2♠ 
pas pas pas  
 
Na een transfer van 1♦ en 1♥= twee of drie harten bereikten we het ogenschijnlijk niet down 
te branden contract van 2♠. Daar dachten deze tegenspelers echter anders over, want Rik 
kwam met een kleine ruiten onder zijn aas uit. Toch maar genomen met de heer, ruiten voor 
het aas en een ruiten getroefd in west. Daarna harten naar het aas en de vierde ruiten door 
Jos  briljant getroefd met schoppen aas. Remco was al down voordat hij begonnen was te 
spelen. Een mooie 80% voor de heren.  Ze konden het natuurlijk niet verkroppen dat wij op 
het spel ervoor door een behoorlijke maar vrij eenvoudige verdediging ook 80% gescoord 
hadden.  
 
16     W/OW Remco  
  ♠ HB83   

  ♥ 94   

  ♦ HVB83   

  ♣ 32   

Marcel v H   Marcel W 

♠ 10965 

  

N

O

Z

W

 

♠ V7 

♥ 73 ♥ HVB105 

♦ 106 ♦ A742 

♣ B9864 ♣ V7 

  Koeno  
  ♠ A42   

  ♥ A862   

  ♦ 95   

  ♣ AH105   



 
 
W N O Z 
pas pas 1♥ dbl 
pas 2♥ dbl pas 
pas 3♦ pas 4♠   
pas pas pas  
 
2♥ van Remco was een transfer: 4+♠, 10+ pt en 3♦ natuurlijk en met een maximale voorpas. 
Door het doublet van oost was ik gewaarschuwd dat ik maar één hartenstop had en besloot 
ik met al mijn topcontroles al snel tot 4♠. Ik hoopte op een vijfkaart bij Remco maar ook deze 
vierkaart bood perspectieven. De start was ♥7 via de 10 voor mijn aas. Ik speelde ruiten via 
de 10 (doubleton) voor de aas van de bolleboos. Die raapte een harten op en vervolgde 
gelukkig klaveren zeven. Marcel ging er wellicht  vanuit dat ik een vierkaart schoppen had en 
dat er naast ♠V, één harten en één ruiten nog een slag in klaveren gezocht diende te worden 
om het contract down te spelen.  
Ik realiseerde me dat oost zeker geen vierkaart schoppen meer zou hebben en dat ik down 
zou gaan indien hij ♠Vx zou hebben en ik schoppen naar de boer zou spelen.  
Vandaar dat ik  schoppen naar de heer en schoppen naar het aas speelde waaronder de 
vrouw viel. Ook met ♠V109x in west zou het contract gemaakt zijn omdat OW geen 
communicatie meer hadden.  
Mochten de schoppen onverhoeds toch 3-3 zitten met ♠Vxx bij west dan is 4♠ contract 
zonder een overslag toch een mooi resultaat want wie zou daarin zitten met een 4-3 fit? En 
3SA zou met vier hartenslagen en ♦A voor de tegenpartij geen schijn van kans hebben 
ondanks de gezamenlijke 25 punten bij NZ. Het klopte deze keer als een bus: 100% en op 
weg naar een ruime 60% op deze avond.  
 


