
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Interne viertallen, 1e avond, 5 september 2017 
 
Geen handdoek nodig 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Net als vorig jaar valt mij de eer te beurt om te schrijven over de eerste avond interne 
viertallen. Het verhaal heette toen Jo-Joh, omdat we de eerste wedstijd ruim wonnen en de 
tweede wedstrijd met grote cijfers verloren. 
 
L’histoire se repête.... afgelopen dinsdag was het niet anders. Paul en ik traden eerst aan 
tegen een nieuw paar dat speelt voor team Bosman: Yvonne Laurens en Henk Holtrop. Dit 
bleek niet alleen nieuw voor onze club maar ook een nieuw partnership.  
 
Yvonne maakte het ons niet altijd even gemakkelijk (spel 11): 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Henk  Jaap  Yvonne 
      1♣ 
dbl  pas  1♦  4♣ 
dbl  pas  5♦  allen pas 
 
Het bod in de tweede ronde van 4♣ legt de druk er aardig op. Paul doubleert nogmaals en nu 
kan ik niet minder doen dan 5♦ bieden. Ik had immers nog niets beloofd. Om dit te maken 
moet ♠V op haar plek zitten, want een dwang zit er niet in. Gelukkig was dat zo, al hoopte 
Yvonne nog iets te forceren met een derde ronde klaveren, waardoor ik een easy ruff and 
discard had. 
 
In dezelfde wedstrijd heeft Yvonne nog een bijzondere actie (spel 9): 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Henk  Jaap  Yvonne 
  pas  pas  pas 
1♦  pas  1♥  pas 
1SA  pas  2♣ *  dbl  * 2-way Checkback 
2♦ *  pas  2♠   pas  * Verplicht 
4♠  allen pas 
 
Met 2♣ gevolgd door 2♠ geef ik een inviterende hand aan (10 punten maar met maar liefst 
drie tienen!) met ook een vierkaart in schoppen. Paul is maximaal en tankt de manche vol. 
Zuid start troef 9 die ik uiteraard dek, noord de vrouw en zo is het probleem in troef alvast 
opgelost. Ik speel een harten naar de vrouw, maar die verliest.  
Noord speelt uiteraard klaver in, voor de 10, boer en voor het aas.  
Ik incasseer ♥A, trek de troeven in nog 2 ronden (Noord een driekaart) en speel de hoge 
harten waarbij ik op tafel de klaveren afgooi. Zuid blijkt vier harten te hebben.  
Ik tel nu vijf troefslagen (ingetroefde klaver), een klaver en drie harten. Ik heb dus een 
ruitenslag nodig. Killpoint: Tijd om even goed na te denken. Wat zou zuid hebben?  
 

 
 
Ik heb in zuid 6 kaarten gezien in de majors. Dus heeft Yvonne 7 kaarten in de minors. 
 
Het doublet lijkt te wijzen op ♦A, maar ook in mijn verwachting een stuk of 5 – misschien wel 
6 klaveren. Immers, Paul had zomaar 2♣ kunnen redoubleren – de opening belooft slechts 2 
klaveren, maar het zijn er vaak meer.  
Opeens zie ik kansen als ♦A toch fout zit. Als zuid 5 klaveren heeft, heeft ze maximaal 2 
ruiten. Als dat honneur-klein zou zijn, dan is de kans 2x zo groot dat die honneur een vrouw 
of boer is. 
 



Ik speel dus een ruiten naar de 8, die verliest aan de boer. Klaveren volgt, getroefd op tafel. 
Nu volgens plan ♦H na om de honneur bij zuid te grazen te nemen; noord moet aan slag 
komen met ♦A, zuid ♦V en de volgende klaver troef ik in de hand en ik maak nog ♦10! 
 
Egg on my face! Dit was de hele verdeling: 
 

 
 
Het zou bij mij niet opgekomen zijn om 2♣ te doubleren, maar het leidt er wel toe dat ik het 
verkeerde plan volg en down ga in een maakbare manche. Zonder doublet speel ik zeker 
een ruiten naar de heer. 
 
De utslag vermeld ik meestal niet, maar dit keer wel omdat hij zo leuk is: 47-11! 
 
Met een kleine 18 VIPS in de tas mogen we aanschuiven bij Frank Veger en Aris Verburgh. 
Een voorproefje voor de strijd in de 2e Divisie viertallen – die zowel zij (Star 3) als wij (Star 8) 
in de regio Oost spelen (Arnhem / Apeldoorn). 
Het werd een reprise van vorig jaar: een daverende nederlaag in dat tweede rondje.  
 
Meteen maar beginnen met de les van de avond: 
 
U heeft ♠ 32, ♥AV982, ♦AVB7, ♣V5. Rechts is deler en past. U biedt waarschijnlijk 1♥, links 
1♠ en 2x pas volgen. U heeft over dus u beschermt partner met een doublet. Links redoublet 
en dan 2x pas. Wat nu? 
Navraag leert dat redoublet aangeeft dat links vrij zeker is dat dit gemaakt gaat worden. 
 
Maar ja, links kan zo veel zeggen. het gaat mij erom wat partner vindt. Stel dat die met down 
in handen zit en ik loop als een angsthaas weg? Hij kan niet re-re-doubleren.  
In de 2e Divisie zou ik zeker geboden hebben (principle of the lesser risk), maar ik liet me niet 
uit een goudmijn redoubleren!  
Het was een goudmijn, maar niet voor ons. 1♠ XX ging met 3 overslagen voor een score van 
1920. Ja, die score kom je niet vaak tegen.  
 
Belangrijker voor de lezer: Wat betekent pas van partner in dit biedverloop? Geen biedplicht 
meer en niks te melden, of nog steeds een strafpas? Heeft u dit doorgesproken met uw 
partner? 
Onze afspraak voortaan is dat pas een strafpas is, 1SA scrambling en de rest echt en non-
forcing. Belangrijker dan wat de afspraak is, is het feit om op één lijn te zitten! 
 
Goed, dat hebben we ook achter de rug. En ja, daar werd ik best even chagrijnig van. Verder 
was het best een hoogstaande partij. Frank en Aris speelden zeer solide en we kregen 
weinig kansen tegen hen maar tekenend was dat de drie slems in de 2e wedstrijd allemaal 
werden uitgeboden. 
 



 
 
 
 
Spel 20: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Jaap  Aris  Paul 
1♦  pas  2♦ *  pas  * inverted 
3♣ *  pas  3♥  pas  * elke 17+ 
4♣   pas  4♦ *  pas   * vraagt keycards 
5♣ *  pas  6♦  allen pas * 2 keycards en troefvrouw 
 
Het sleutelbod was 3♣, wat waarschijnlijk niet iedereen als 17+ speelt. Als ik schoppen start 
moet Frank de snit nemen, maar na troefstart heeft Frank uiteraard geen probleem. 
 
Ook deze werd vlotjes uitgeboden: 
 
Spel 25: 

  
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Jaap  Aris  Paul 
  pas  2♠ *  pas  * 11-13 Muiderberg 
4SA  pas  5♥  pas 
6♠  allen pas 
 
Met troefvrouw goed is het groot slem maar ♥H én ♣H in oost waren natuurlijk ook gouden 
kaarten. Oost had ook minder effectieve punten kunnen hebben. Bovendien is er geen 
biedsysteem om te ontdekken hoe de troeven bij de tegenstanders zitten. 
 
Gelukkig konden wij iets terugdoen (spel 24): 



 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Jaap  Aris  Paul 
pas  1♣   pas  1♥ *  * 4+ schoppen 
pas  2♠ *  pas  4SA  * 4-krt ♠, 15-17 SA 
pas  5♦ *  pas  5♥ **  * 0-3   ** troefvrouw? 
dbl !?  5♠ *  pas  6♠  * nee 
 
Frank hoopt op iets bij partner in ♥ en geeft met zijn doublet aan dat een hartenstart niets 
weg lijkt te geven. Ook verwacht hij dat ik eventueel ♠V aan de verkeerde kant ga zoeken. 
Dit keer wat eieren op zijn gezicht. Ik neem de hartenstart (via ♥B), speel 2x troef, herhaal de 
hartensnit en elimineer de harten en de klaveren.  
 
De eindpositie: 

 
 
Ik ga van slag met troef en als Frank moet nemen claim ik omdat hij ruiten in moet spelen of 
iets in de dubbele renonce. 
 
Helaas zat ♦V de heel tijd al goed! Heb ik weer. Met dit zitsel is zelfs 6♦ te maken! 
 
Het uitslaan was geen pretje. Uiteraard was ons fiasco op 1♠XX duur (17 imps), maar ons 
nevenpaar had geen der beide slems uitgeboden terwijl “onze” 6♠ wel geboden en gemaakt 
was (wat wil je met zo’n zitsel)! 
 
We waren volledig afgedroogd (20-0) en hadden dus geen handdoek meer nodig.  
Hopelijk kunnen we het straks in de 2e Divisie beter doen! 
 
 


