
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
15-11-2016 HOWELL I 
 
Post Top-Circuit syndroom 
 
Na in het weekend een fraaie 2e plaats te hebben behaald in het top circuit, stond nu opeens 
een paren wedstrijd op het programma. Met die omschakeling hebben we meestal moeite en 
deze avond was hierop geen uitzondering. 
 
Het volgende spel was een typisch voorbeeld van een parendubbel: 
 
Spel 13 
N/A 

A94 
B832 
H7 
10652 

B7    V106532 
9764    V5 
AVB965   32 
B     HV7 

H8 
AH10 
1084 
A9843 

West  Noord  Oost  Zuid 
Gerard  Aris  WJ  Frank 
  P  2   DBL 
P  P  2   P 
P  DBL  P  P 
P 

Een leuk biedverloop. Ik was noord en heb toch maar eens geïnformeerd wat pas op het 
DBL inhield. Geen echt duidelijke afspraken, vermoeden was ruiten. Toch verder vragen of 
oost hierop mag passen? Nee, eigenlijk niet. Met de noord hand wil ik toch wel graag weten 
welke hoge kleur de Multi openaar heeft. Ik wil tenslotte niet in 2  terecht komen met een 6 
kaart in mijn nek. Toen er uiteindelijk 2  kwam, kon ik wel dubbelen om punten en harten 
aan te geven. Maat wil voor de +200 gaan en past. De start is A, H en 10 na getroefd. 
Een kleine klaveren naar B, zuid legt klein.  

Opeens ben je in de dummy, maar je hebt eigenlijk geen vervolg. De leider speelde B uit de 
dummy voor H van zuid. Die gaat verder met 8 voor H van mij. Ik heb een poosje 
nagedacht en besloten om de leider in de dummy te plakken, zodat de ruitenkleur niet benut 
kan worden. A en ruiten na. Precies 1 down voor een goede score voor ons. 

Vervolgens een uitkomst probleem. 



Spel 15 
Z/NZ 

V984 
1095 

 
AHB653 

AB2    H65 
HV4    B7632 
AV93    H107 
984     V7 

1073 
A8 
B86542 
102 

West  Noord  Oost  Zuid 
Gerard  Aris  WJ  Frank 
      P 
1SA  DBL  2  *  P 
2   P  2SA  P 
3SA 

Dbl van noord is 5+ in een minor en 4+ in een major. Daarna krijg je het bekende uitkomst 
probleem van AHBxxx. Start je met een kleintje om communicatie te houden met partner? Ik 
heb geen directe entree naast mijn klaveren en daarom kies ik maar voor een kleine 
klaveren. De leider legt natuurlijk gelijk V en gaat daardoor maar 2 down. In Deauville 
hadden Frank en ik een vergelijkbaar probleem en waren de rollen omgedraaid. Ook toen 
moest je AH gewoon slaan. Ik kreeg de bal nu dus teruggekaatst. 

Spel 23 
Z/A 

10742 
64 
VB976 
65 

H86    AB3 
V83    H75 
H1084   A52 
V42     AB83 

V95 
AB1092 
3 
H1097 

 



West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  JanM  Aris  JanT 
      2  (Muiderberg) 
P  P  2SA  P 
3SA 

3SA lijkt niet zo’n gek contract. Met een klaveren start heb je een kans. Je laat die slag naar 
je hand lopen. Speelt klaveren naar de dummy. Zuid zal waarschijnlijk opstappen met H en 
weer van slag gaan met klaveren. Je weet dan dat zuid zijn 2e kleur klaveren was. Je slaat 
AH, dan heb je een volledige count van het spel. Als je dan weet dat noord 4 schoppens 
heeft en zuid 3. Ga je dan slaan en zuid ingooien of ga je snijden op V. Ik koos in ieder 
geval voor snijden en ging vervolgens 1 down.  

Op de laatste tafel bleek voor ons de volledige concentratie niet meer op te brengen. Een 
paar ondoordachte missers zorgden ervoor dat we toch nog onder de 50% eindigden. 

Spel 5 
N/NZ 

HB6 
A1053 
1052 
AH6 

A109    V8742 
H4    V82 
AH874   1052 
VB9     1073 

53 
B976 
VB3 
8542 

West  Noord  Oost  Zuid  
Frank  MH  Aris  MW 

1SA  P  P 
P 

2 start voor A en 10 via B voor V. Nog een rondje schoppen en de leider mag aan het 
werk. Die begint met A en een kleine harten. Hier ging ik toch even lelijk in de fout. Te snel 
gespeeld en de beloning was een 0% score. Welke leider speelt A en daarna een kleine 
harten? Ik stapte op het V en kreeg natuurlijk gelijk door dat dit helemaal fout was. 

Ook mij maat kreeg last van een post top circuit syndroom: 



Spel 7 
Z/A 

HB6 
A 
984 
VB10654 

AV7    109853 
32    854 
A7653   10 
A83     H972 

42 
HVB10976 
HVB2 

 

West  Noord  Oost  Zuid  
Frank  MH  Aris  MW 
  P  P  4  
P 

De start is fantastisch: A en 3 na. Ik troef in, en krijg ondertussen blikken van zuid die zich 
afvraagt waar hij deze start aan heeft verdient. Partner vroeg met 3 om klaveren en die 
speel ik dan ook na. De leider, Marcel Winkel zegt dank je wel en haalt precies contract.  

Als je kunt kiezen tussen klaveren of schoppen terug van de maat, dan lijkt het beter om toch 
maar in de kortste kleur van de dummy te signaleren. Het spel was nu 50%, 1 down was 
100% geweest. 

 
Aris Verburgh 


