
 
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
04-10-2016 Interne viertallen V 
 
Scoredrift van Marcel Swidde en Henk Willemsens 
 
Door Koeno Brouwer 
 

Onze voorlaatste viertallen avond. Anton Waltman en Jos Wijnmalen waren de eerste 
tegenstanders. Anton verkondigde al dreigend dat ze er helemaal klaar voor waren. Dus dat 
beloofde iets en dat maakten de heren helemaal waar.  
 
Onmiddellijk kwamen er boeiende spellen langs. Het begin was voor ons niet hoopgevend 
want op spel één gaven de vriendelijke heren mij geen schijn van kans na een uitstekende 
hartenstart van Anton en een misleidende ♥H van Jos achter het Aas van de dummy terwijl 
hij ook ♥V in handen had. Ik probeerde met mijn doubleton harten nog eens via een extra 
snit in de dummy te komen. Drie down was het resultaat. De dreigende blik was inmiddels 
veranderd in een wat meewarige en spottende blik.  
 
Remco was echter niet van plan om zich vrijwillig naar de slachtbank te laten leiden. 
Ondanks een vergissing van mij in de bieding bereikten wij een scherpe 6SA op spel twee: 
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Opnieuw werd er (door oost) met een kleine harten gestart. Dat gaf Remco een kans die hij 
als volgt verzilverde. Harten voor het A, gevolgd door een schoppen voor de Heer. Daarna 
raffelde hij alle klaveren af en ♥H tot de volgende eindpositie: 
 
  



2   O / NZ Remco  
   V8   

      

   AH5   

      

Anton Waltman   Jos Wijnmalen 

 AB 

  

N

O

Z

W

 

 10 

   107 

 VB8  107 

    

  Koeno  
      

   V84   

   93   

      

 
Nu werd ♥V gespeeld en west zat in dwang. Hij kan geen ruiten kwijt want dan maakt Remco 
drie ruitenslagen en als west ♠A sec zet, gooit Remco een ruiten weg. Vervolgens speelt hij 
ruiten naar het Aas en schoppen na en incasseert tenslotte nog een ruiten en ♠V. Een geluk 
bij een ongeluk in de bieding.  
 
De dreigende en meewarige blik was inmiddels verdwenen maar Jos en Anton wachtten 
geduldig op een kans. Die kwam bij het volgende spel: 
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W N O Z 
  pas pas 
1♥ 2SA 3♣ 4♣ 
4♥ 6♣ pas Pas 
6♥     
 
3♣ was Bergen werd meegedeeld. Een mooie agressieve biedserie. Remco zat nu met het 
probleem van de uitkomst. Hij wist vrijwel zeker dat ♣A zou worden afgetroefd gezien de 
bieding maar dacht zich daar geen buil aan te vallen.  
Deze werd zelfverzekerd afgetroefd, een kleine harten naar de A, schoppen naar de B, 
harten naar dummy en opnieuw schoppen naar de V. Op de vijfde schoppen van dummy 
verdween grijnzend een ruiten en triomfantelijk legde Anton zijn kaart neer, terwijl hij 



grootmoedig nog een ruitenslag aan Remco gaf. Oei dat was een dreun. Daarmee brachten 
de heren de stand aan onze tafel zo ongeveer in evenwicht.  
 
Onze partners Marcel Swidde en Henk Willemsens hadden er intussen lustig op los 
gescoord met wat minder dreigende tegenstanders.   
 
Waar Remco en ik 1♠ (noord), doublet (oost), 5♠  (zuid) boden, dat gedoubleerd drie down 
ging, kwamen Henk en Marcel als volgt in slem terecht:  
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W N O Z 
Henk Ad Dieben Marcel Harry Houtman 
   Pas 
pas 1SA=13-15 Dbl 2♠ 
Dbl pas 3♠ pas 
4♣ pas 6♥ Allen pas 
 
Een mooie biedserie waarbij Marcel en Henk in een mooi slem terecht kwamen en zelfs nog 
een kans hadden om het prachtige 7♣ te bereiken. Begrijpelijkerwijs vond Marcel dit 
voldoende.  
 
Een spel dat veel opleverde: 
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W N O Z 
Henk Ad   Marcel Harry  
   Pas 
pas 2♥= majors pas 2♠ 
5♦ Allen pas   
 
Ad kwam ongelukkig met ♥A uit, zuid ♥9 (duur bleek later) en vervolgde met .... ♠A. Die werd 
afgetroefd door ♦9 om een overkomst naar de dummy te creëren.  Henk trok de troeven met 
♦A en H en vervolgde met harten, noord ♥10.  
Henk vervolgde zijn mooie speelwijze als volgt: ♠V, zuid de H, troef A, harten naar de 8 !  
Op ♥H verdween een klaveren in de hand en ♠10 werd gedekt door de B en hoog afgetroefd. 
Tenslotte met de bewaarde ♦5 naar de dummy en op de vrije schoppen verdween opnieuw 
een klaveren in de hand. Briljant gespeeld en 5♦ contract gemaakt dat van acquit af aan 
natuurlijk down kon door een klaverenstart of klaveren vervolg na ♥A.  
 
Zo eindigde onze avond door de hoge scores van onze maten in twee overwinningen die ons 
een beetje hoger in de stand brachten. Een rol in de finale is voor ons echter niet meer 
bereikbaar.  
 
 
 
 
 


