
AFGELOPEN ZONDAG IN DE 2E DIVISIE…. 
 
Externe viertallen,1e centrale, Apeldoorn, 1 oktober 2017 
 

Doorbieden 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Na vele jaren in de regio Midden te hebben gespeeld (en met een onderbreking van een 
jaartje Hoofdklasse) leek het ons leuk om eens een seizoen in de regio Oost te spelen. 
Betere kansen op handhaving ... en wie weet hoe ver we daar kunnen komen. 
 
We zijn niet het einge Star-team dat zijn geluk daar beproeft; Star 3 is ook van de partij. 
Onze eerste wedstrijd, tegen hen, moeten we nog spelen en we doen dat op een 
dinsdagavond voor 1 november. Op 1 oktober echter moesten we wedstrijden 2 en 3 spelen.  
 
We begonnen tegen een team uit Veenendaal. Meteen op het allereerste spel een slem: 
 

 
(spel gedraaid voor de lezer). 
 
Ik zit zuid en open 1♥. Partner heeft 20 punten en niet veel later zitten we in 6♥. West start 
♦B en ik neem. Ik vervolg een kleine harten (voor het geval Oost ♥H sec heeft) naar de 10. 
Die houdt. In klaver overgestoken, en ♥B, gedekt. West bekent en ik haal de laatste troef. 
Mijn contract is gegarandeerd. Nog een overslag? Mogelijkheden genoeg. Eerst maar een 
de klaveren testen. Nee, die zitten 4-2, west controleert met ♣B. Nu kan ik de schoppensnit 
nemen maar als die verliest aan ♠V ben ik down. Als ♠V goed zit heb ik echter ook een 
dubbele dwang: West moet ♣B vasthouden, oost ♠V en dus kan niemand de ♦ stoppen. 
 

 
Ik speel ♥4 gevolgd (♠8 weg) en ♥2. West houdt een klaver vast en ♣10 op tafel kan weg. 
Zoals te zien valt zat ♠V niet goed dus de snit werkte niet maar de dubbele dwang ook niet.  
Spel verloor een imp (6 Sans plus 1), maar wel een lekker begin! 



Op het vogende spel een leuke swing en daarbij nog eens een leerzaam spel omdat wij in de 
post mortem niet konden bedenken hoe de leider toch zijn contract had kunnen maken. 
Deep finesse had er geen moeite mee. 
 

 
 
Bij ons aan tafel bereiken NZ 4♥ en Paul kan uit het bieden afleiden dat ik een vierkaart 
tegen heb zitten en besluit zijn geluk in het verdedigen te beproeven. Aan de andere tafel 
nemen OW uit met 5♦, 300 voor Rik en Dick. 
 
Paul start van bovenaf en zuid troeft de tweede ruiten. Ik besluit een klaver te laten gaan. 
Zuid speelt ♥B en ik zie geen reden op te houden en neem en speel klaver. Zuid neemt ♣A 
en speelt een harten naar de 10 en is down! ♥10 is een essentiële kaart, zo blijkt.  
 

 
 
Zuid moet een hoge harten uit de hand spelen. Als de harten 3-2 zitten kun je altijd de derde 
ronde spelen en aan klavertje afgeven. Zitten ze, zoals gevreesd, 4-1 dan geef je meteen 
een klaver af. West wint en speelt weer ruiten, conform plan. Maar troefkort zijn hoeft niet 
altijd dodelijk te zijn! Je troeft en hebt nog aan beide zijden een hoge troef: 

 



 
Als de troeven zo slecht zitten moeten de schoppen zich maar gedragen. Je incasseert ♣B 
(oost de 10) en begint aan de schoppen. Schoppen kun je hier niet fout doen. Op de derde 
schoppen gaat een klavertje weg, en de laatste twee slagen gaan in een hoge cross-ruff! 
Moet oost dan de klaveren vasthouden? Ja, dat is beter, maar double dummy snijdt zuid dan 
op klaver 10 in de eerste klaverronde en dan verloopt het spel zoals weergegeven. Het is 
namelijk een zekerheid dat west ♣H heeft (Oost paste op de opening van West en heeft ♥A 
laten zien). 
 
Op het volgende spel ontstond achteraf discussie over de betekenis van het bieden en of iets 
wel of niet forcing was: 
De tweede helft was zeer mak, althans bij vrijwel geen enkele wedstrijd waren er hoge 
scores te noteren. Eén spelletje was interessant: 
 

 
 
West opent 1♦, ik pas, oost antwoordt 1SA. Op vrijwel een zelfde spel paste ik de dinsdag 
ervoor met 12 punten en konden we 2♠ maken. Als Paul doubleert is dat ook waar we in 
terecht komen. Met dit zitsel is het echter 4♠, en we laten hen gewoon 1SA spelen! 
 
Gelukkig zijn ze kwetsbaar. Het spel zit slecht voor leider en we houden leider dan ook op de 
vier slagen waarom deze recht heeft. Dit wint 4 imps t.o.v. 2♠+2.... 
 
We winnen er nog 3 imps bij en dat betekent 13.90 VIP. 
 
Na de lunch treden we aan tegen Vriendenkring 2, dat haar aspiraties al flink gedeukt zag na 
de confrontatie met Star 3: Nog geen 2 VIPs. 
 
  



Ze hadden nieuwe moed gevat getuige het eerste spel: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
    pas  1♣! 
dbl  1♥ (♠)  2♥  pas 
pas  dbl *  pas  3♣  * take-out 
pas  5♣  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
Ik heb nog even een redoublet overwogen, maar dat bleek niet echt nodig. Paul haalde een 
overslag voor +650. Aan de andere tafel past zuid eerst en komen ze in 2♠, 9 slagen. 
 
Tot nu toe was stevig doorbieden het motto, op het volgende spel weten Rik en Dick knap uit 
de manche te blijven: 
 

 
 
Bij ons aan tafel: 
 
West  Jaap  Oost  Paul 
1♠  dbl  2♠  3♥ *  * stevig doorbieden! 
4♠  dbl  allen pas 
 
Partner moet maar een slag meebrengen, dus ik doubleer. Ik vond mijn harten van 
onvoldoende kwaliteit – en gelijk dat ik had! Overigens gaat 3♥ maar 1 down. 
 
De slag die partner meebracht na de start van ♦H was een introever in ruiten, omdat ♥A het 
niet ging doen. Ook goed. 
 
  



Het was echt niet allen geluk in deze wedstrijd. Rik besluit terecht de schoppenfit te laten 
voor wat hij is: 
 

 
 
Dick opent 1♠ en zuid meent 2♥ te moeten volgen. In plaats van de schoppen te steunen legt 
Rik in 3SA aan. Daarin zijn 9 slagen voorhanden, terwijl er in schoppen geen 10 zijn. Zoals 
bij ons gaat leider vaak 2 down.  
 
Halverwege staan we met 56-4 voor. Wat een luxe! 
 
Ik dommel dan ook in slaap, en laat een vreselijke 3SA maken waarin we 6 slagen kunnen 
oprapen. Groot verlies? Nee, slechts 2 imps omdat Rik en Dick netjes in 5-laag aanleggen. 
 
Op het laatste spel dat ik bespreek bieden de tegenstanders heel nauwkeurig maar verliezen 
ze 6 imps: 
 

 
 
Onze tegenstanders stoppen af in 3♠. De manche kan inderdaad down, maar het blijkt dat 
Zuid dan wel met een kleine ruiten moet starten. Rik en Dick zitten wel in de manche en 
uiteraard wordt de downstart niet gevonden. 
 
Eindstand van deze wedstrijd: 81-7, exact genoeg voor 20.00 – 0.00! 
 
Zo staan we na de eerste centrale dag zomaar bovenaan! Star 3 verloor nipt. De 

Veenendaalse BC uit, altijd moeilijk ☺. 

 

 
  



De (mooie) stand: 
 

 
 
 


