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Het Amsterdamse café Genieten was het decor voor de bekerwedstrijd HIMBUV – STAR. 
Tegelijkertijd werd er een nieuwjaarsdrive voor de leden van HIMBUV gespeeld. Ongedwongen en 
vooral gezellig was het, we kregen bubbels aangeboden tijdens de eerste ronde en tussendoor nog 
wat hapjes. Misschien kwam het daardoor dat STAR wat voorzichtig begon: Na 2 rondjes was de 
achterstand 25 IMP.  
Of was het gemis van non-playing captain Stef dat STAR bijna fataal werd? Gelukkig kwam Stef 
tijdens de 3e ronde binnen en zag dat STAR de achterstand twee rondjes later had omgebogen in een 
voorsprong 18 IMP. Uiteindelijk heeft STAR met 55 IMP verschil gewonnen. Zelf heb ik ook mijn 
bijdrage geleverd, eerst 9 scores in de “zij-kolom”, daarna 10 scores in de “wij-kolom”. 
 
Wellicht vraagt u zich af waar de afkorting HIMBUV voor staat? Inderdaad, de titel van dit stuk heeft 
het al verraden. Interessant was het zeker, vooral spel 10. 
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Ik zat zuid en vond het niet nodig om 3  te doubleren, ik wist ook nog niet of het bieden was 
afgelopen. 9 start bij Machteld was soort van opgelegd en erg prettig voor ons, de leider won de 
slag via de vrouw, heer met het aas.  
Toen de leider in slag 2 naar T speelde kwam het dak naar beneden. We namen één klaveren- en 
twee hartenslagen mee. Machteld speelde vervolgens in de triple-renonce harten, daardoor kon ik 
mijn ruitentje opruimen. De leider ging roemloos 3 down voor +300. Het spel leverde 3 IMP op, 
omdat ons nevenpaar 3  +2 tegen kreeg. 
 
Een ander STAR paar bereikte 4 harten. De oostspeler startte met schoppen A en speelde vervelend 
harten na. Dat is balen, je kunt geen ruitens meer troeven en hebt ook nog communicatieproblemen! 
De leider nam B over met V en vervolgde met 9. 



Indien A goed zit en oost heeft klein gezet, heb je nog steeds maar 9 slagen. H spelen is dus nooit 
goed! Je moet dus op de kleine kans spelen (beter iets dan niets) op Vx goed met de troeven 2-2 en 
je snijdt dus op V. De westspeler kan A maken en kan niet meer voorkomen dat je 10 slagen 
maakt. Zelfs 2x ruiten spelen gaat niet helpen. Je moet overigens wel 9 met 10 overnemen, als je 
namelijk klein speelt dan kan west A duiken. Je hebt dan maar 9 slagen.  
Als je 10 speelt heeft het voor west geen zin om te duiken, je kunt dan H naspelen om B hoog te 
krijgen.  
Troefstart is wel down, je kunt dan wel 9 spelen, die moet oost dekken met V. Je maakt dan 2 
klaverenslagen en 7 troeven. 
 
  


