
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Howell 7 14-06-2016  B-groep 
 
Degradatieduels 
 
Door Jan Staal 

 
Het was opvallend rustig afgelopen dinsdag. Net als in de reguliere voetbalcompetitie was 
het blijkbaar voor degenen die al zeker waren van hun plek (gedegradeerd, gepromoveerd of 
gewoon ‘veilig’) niet meer nodig zich te komen inspannen. Of de wegblijvers zaten – 
overigens evenals veel aanwezigen tijdens het wisselen van tafel - voor de buis om te kijken 
naar de wedstrijd tussen IJsland en Portugal. 
Bij ons ging het wel degelijk nog ergens om: we stonden nog maar net boven de 
degradatiegrens. 
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¹ Lebensohl 
 
Er waren spelers die pasten op het schoppenvolgbod (paren !) maar Joost waardeerde zijn 
hand met tienen en negens wat op en bood 3 schoppen: een vierkaart harten, zonder 
schoppenstop (Lebensohl). In een kleurencontract kan de singleton schoppen ook zeer 
nuttig zijn. Het doublet van oost betekende ’start geen schoppen’. In deze situatie een nuttige 
afspraak want west startte tegen 3 SA goed met een kleine ruiten. Nu zijn er ineens twee 
kleuren in gevaar. Wat leg je in noord, de boer of klein? De boer kan goed zijn met 
ruitenvrouw in oost en als die (onterecht!) dekt creëer je een extra stop in noord. De boer is 
ook goed met het aas in oost en vrouw derde in west (zonder schoppenstart moest hij toch 
wat). De kleur blokkeert daarna. Klein is goed als dat oost verleidt tot duiken van de aas. De 
ruitenkleur ligt daarna wel open, maar met een 4-4 zitsel maak je je contract. Bij mij nam oost 
de boer en speelde schoppen terug. Gedoken in zuid en schoppen heer uit west. Je kunt 
weer duiken - goed tegen een vijfkaart in west en hartenaas in oost – maar je loopt dan wel 
het risico op een ruiten terugkomst. Ik taxeerde west op een zeskaart schoppen en nam het 
aas. Na tweemaal harten, gedoken in oost (!), was ik overtuigd van dat zitsel en speelde 
gretig een derde ronde harten. Doek en twee down betekende een kogelronde nul. Als ik na 
tweemaal harten met klaveren vervolg maak ik 3SA contract voor rond de 80%... 
 

west Noord Oost Zuid 
- - - 1SA 

2 3¹ pas 3SA 

pas pas pas  



In het volgende spel een cruciale beslissing in de eerste slag: 
 

 

Contract: 3 SA (W), start 2 
 
Door een biedvergissing zitten we in het te hoge 3 SA (2 SA of een harten deelcontract is 
aangewezen) en down gaan zal nu nooit iets opleveren. Meteen in slag 1 moet je kiezen: 
heeft noord of zuid klaverenaas? Persoonlijk start ik niet graag onder boer vierde uit, zeker 
niet als de kleur geboden is. Anderzijds, als de alternatieven ook niet aantrekkelijk zijn moet 
je soms wel en mogelijk heeft oost maar een driekaart zoals hier. Ik legde de vrouw en 
moest vervolgens de harten voor één verliezen spelen wat natuurlijk niet lukte. Wat een 
verschil als je in slag één klein legt in oost! Niet alleen maak je een extra klaverenslag, maar 
je hebt nu het tempo om de harten te ontwikkelen. En mocht zuid op het onzalige idee 
komen om direct het aas te nemen om ruiten in te spelen, dan maak je ook 3SA omdat je 
nog maar één hartenslag nodig hebt. Achteraf gezien heb ik me teveel op de aas gefixeerd 
zonder de kansberekening mee te nemen: noord heeft óf het aas, óf de boer, óf beide en 
zuid gezien de start alleen de aas of de boer. Klein leggen in oost is dus beter. 
Weer een slechte score en de degradatiestreep kwam nu toch wel heel dichtbij. 
Gelukkig kwam er zo af en toe nog een goede score langs: 
 

 

In dit spel een bonte verzameling aan contracten en scores, wat met grillige verdelingen – 
zeker in parenwedstrijden – niet zo verwonderlijk is. Enkele malen verongelukten noord-zuid 
in een (gedoubleerd) hartencontract of gingen oost-west down in 3SA in de hoop op 
voldoende lengteslagen in klaveren en schoppen. Dat ging dankzij hartenvrouw sec in 
dummy en ruitenaas vierde in zuid nog bijna goed ook, maar schoppen heer in zuid deed dit 
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contract uiteindelijk toch nog sneuvelen. Wij eindigden in 4 klaveren contract voor een nette 
75%. 
 
In onderstaand spel toch weer een domper: 
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Bijna overal opende noord met 1SA en zuid heeft met zijn volledig vlakke hand en 14 punten 
dan geen enkele reden slem te onderzoeken. Ook na de systematische 1 ruiten opening en 
het 3SA antwoord (vlak met 13-15 punten) is slemonderzoek door noord twijfelachtig, maar 
bij ons aan tafel nam hij toch die beslissing. Het RKC antwoord met 5 klaveren (1 of vier 
keycards) is voor mij een raadsel, maar het weerhield noord niet van het ruitenslem. Alle 
kleuren fitten prachtig en met de dubbele klaverensnit kwam het ook binnen. Het aardige is 
nog dat voor de goede aanpak klaveren 9 én 10 onontbeerlijk zijn: zonder een van beide 
kaarten is de dubbele klaversnit van de baan en gaat het contract down. 
 
Al met al geen beste score vanavond, maar dankzij alle thuisblijvers bleven we met miniem 
verschil nog aan de goede kant van de streep staan. Waar een EK voetbal ook zonder 
Oranje al niet goed voor is… 


