
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
4 april 2017, individueel toernooi 
 
Drie spellen met de winnaar en andere gedubbelde contracten 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het jaarlijkse “Persoonlijke toernooi” is weer gehouden bij de start van ons nieuwe boekjaar. 
U staat daar wellicht niet bij stil, maar als penningmeester doe ik dat wel. Dus bij deze ook 
de boodschap dat ik weer nieuwe rekeningen ga uitsturen. 
Om bij dit toernooi goed te scoren is wat geluk nodig, maar zoals het gezegde luidt: dat 
dwing je af. Ik heb 3 spellen gespeeld met en tegen de uiteindelijke overwinnaar. U krijgt 
daarvan zodirect een verslag. 
Het geluk in een kort toernooi kun je proberen af te dwingen door een beetje te “swingen”: 
een actie die niet iedereen zou doen maar die wel een kans van slagen heeft. Dat is in een 
lang parentoernooi geen goed idee, daar gaat het om het vermijden van de nullen. Ik heb 
een poging gedaan, maar kreeg het lid op de neus. Een paar voorbeelden: 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
1♠  2SA  3♥  4♣ 
pas  pas  4♠  doublet 
Allen pas 
 
Dit was het alleereerste spel en iedereen overbiedt hier zijn kaart. Er zijn mensen die de 
westhand met 2♦ (multi) openen maar Koeno Brouwer vindt het een opening. Mooie shape, 2 
azen....  
Ik zit Noord en ben aan de lichte kant voor een Ghestem maar daarover hadden we niets 
afgesproken dus ging ik mijn gang. Oost staat onder druk en denkt dat het een manche voor 
ze is en biedt 3♥. Nu biedt mijn partner 4♣ en dat was niet handig. Hij zit tegen in de 
geboden kleur en zou tevreden moeten passen.  
Oost hoeft nu alleen maar te doubleren voor een prima score, maar biedt 4♠. Dat gelooft mijn 
partner niet. Terecht, maar ik start klaver (die was tenslotte gesteund) en daarmee kan leider 
zijn 10e slag ontwikkelen: contract. 
 
Een heel leuk boek om te lezen is “Bridge, My way” van Zia Mahmood. Hij beschrijft daarin 
hoe hij een individueel toernooi benadert dat hij speelde, en geeft een aantal tips om te 
scoren. Kon ik het gedoubleerde contract van ons eerste spel nog een beetje aan mijn 



partner wijten, hier was ik in mijn eentje verantwoordelijk voor de grafscore die ik ook mijn 
partner voor één spel bezorgde. Partner-Slachtoffer was Peter vd Voorden. 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
    1SA  pas 
2♣  pas  2♥  pas 
3♥  pas  4♥  pas 
pas  ?? 
 
Zia vertelt dat als de tegenstanders via een inviterend biedverloop de manche bieden en je 
hebt vier troeven in handen, de kans groot is dat ze down gaan. Een doublet is een 
uitstekende manier om een top te scoren. Zo gezegd, zo gedaan. Kan met geen 10 paarden 
down natuurlijk. Een beetje pech: als ♦H in west zit gaat het goed maar ook als zuid niet ♦B 
maar ♥B heeft.  
 
Een andere manier om goed te scoren is heel geconcentreerd te spelen. Ja, die tip geeft Zia 
ook, maar daar ben ik niet zo goed in. Hendrik Jan te Winkel wel.  
 

 
 
Mijn partner zuid opende met 1♠ en ik antwoord 1SA. Dat mag ik spelen, kom daar nog maar 
eens om. Hendrik Jan moet uit en start ♥H. Ik buk en west speelt ♥2. Oneven of af, volgens 
de systeemkaart. Hendrik Jan gaat door in harten en ik buk nog een keer. Dan conludeert hij 



dat ík de vierkaart harten moet hebben en switcht. Naar klaveren. Via de boer voor mijn 
vrouw. Nu ik nog mijn entree heb in harten vervolg ik schoppen en speel de kleur vrij. 
Hendrik Jan switcht nu naar ruiten en ook die kleur wordt voor mij vrijgespeeld. Een goede 
score voor ons. 
Je kunt oost natuurlijk bekritiseren voor zijn tegenspel maar hij lette wel op. Dat zijn partner 
hem de verkeerde informatie gaf (wellicht omdat zijn gewoonte “Laag-Hoog aan of even” is) 
maakte het hem moeilijk. 
Zonder lang te brommen nam Hendrik Jan tegenover mij plaats: 
 

 
 
terwijl OW passen (terwijl de hand aan hun ligt!) bieden we via 1♣-1♥-1SA-2♥ naar een 
comfortabel eindcontract. OW switchen te laat naar troef en daardoor kan HJ een schoppen 
op tafel troeven en plus 2 schrijven voor een prima score.  
 
Tenslotte het laatste spel, en niet voor het eerst en niet voor het laatst probeer ik de 
vijandelijke manche op te blazen. Dit keer met een overslag tot gevolg: 
 

 
 
Na 2 keer pas opent mijn partner 1♥. West volgt 1♠ en ik bied 2♥. Ik ben zeker bereid tot het 
3-niveau te gaan maar ik had geen haast.  
Nu biedt oost ineens 4♠. Nou is oost een oude vos die ik prima in staat acht om onze 
manche uit te nemen voordat we weten dat het een manche voor ons is. Nou, ik ontmasker 
hem door in de uitpas te doubleren. Hendrik Jan haalt vakkundig 11 slagen binnen.  



The rest is history. HJ ging door met het verzamelen van fijne scores door zijn eigen fouten 
te vermijden met nauwkeurig spel en te profiteren van de bananenschillen die anderen op 
zijn pad wierpen om er vervolgens – net als ik – zelf over uit te glijden. 
 
Ik had eigenlijk strafregels moeten schrijven, maar in plaats daarvan werd het dit verhaal. 
Rest mij nog om de pet af te nemen voor de organisatie die in handen was van Ed Franken 
daarbij bijgestaan door (uiteraard) Jan Meijer en Cor Hulspas. Alles was pico bello geregeld 
en ik verheug me nu alweer op het toernooi volgend jaar! 
 


