
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Niet op herhaling 
 
door Aris Verburgh 
 
10-10-2017 INTERNE VIERTALLEN 6 
 
Na 3 seizoenen achter elkaar de finale te hebben gehaald zat het er dit jaar niet in. Alleen de 
eerste avond hebben we 2 goede wedstrijden gespeeld. Daarna was het elke keer een 
goede en een slechte wedstrijd. Afgelopen dinsdag was het niet anders. De eerste wedstrijd 
kwam deze leuke 3SA voorbij. 
 
Spel 3 
Z/OW 

B8642 
653 
A53 
B8 

H103    AV95 
A94    B87 
HVB76   10 
92    HV763 

7 
HV102 
9842 
A1054 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  HJ  Aris  Patrick 
      pas 
1   P  1   P 1  = 5+ ruiten 
2   P  2SA  P 2  = kan vanaf een 3 kaart, 2SA vraagt 
3   P  3SA  P 3  = maximum met 3 kaart schoppen 
 
Frank wilde gezien zijn slechte klaveren geen 1SA herbieden. Hierdoor komt het spel in de 
oosthand te zitten. Ik krijg als start H. Je hebt maar 4 slagen en door de harten start is er 
een vitale entree van tafel om de ruiten te ontwikkelen. Vraag is nu wat je werkkleur moet 
worden? Een mogelijkheid is om H en V te spelen om 2 ruitenslagen te ontwikkelen. Als 
noord aan slag komt en door B heen kan spelen, dan ben je al down. Je kunt ook nog 
proberen of B bij zuid zit en een kleine schoppen naar 10 te spelen. Alles om die tweede 
entree te krijgen. Dat leek me allemaal veel te gevaarlijk en daarom ♥H maar gedoken.  
Zuid blijft aan slag en zit eigenlijk ingegooid. Uiteindelijk legt zuid heel goed V op tafel. Het 
is leuk om B nu hoog te hebben, maar de ruitenkleur kun je niet meer gebruiken.  
Eerst maar eens een klaverenslag ontwikkelen. Ik zie 8 in noord vallen via H voor A van 
zuid. Die gaat gewoon verder met klaveren. Ik zie B vallen en dan ben je binnen. Eerst 
10, die mag ik houden zoals was te verwachten. Daarna 7 voor 10 van zuid en je hebt 10 
slagen. Stel dat zuid H duikt, dan ga je natuurlijk 10 overnemen en moet je de schoppen 
voor 4 slagen spelen. Als het spel in de westhand zit dan ben je eigenlijk kansloos met een 
hartenstart. 
 



Spel 5 is een harten slem voor NZ, OW kunnen echter stevig tussen bieden in schoppen. 
  
Spel 5 
N/NZ 

4 
A942 
AH87 
AHV10 

B108762   HV953 
B86    H 
2    VB1065 
854    76 

A 
V10753 
943 
B932 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  HJ  Aris  Patrick 
  1   1   2   1  =  schoppen 
4   5   pas  pas 
5   DBL  allen pas 
 
Op dit spel belanden wij in 5  uiteraard gedubbeld en 3 down voor -500. Als je met de NZ 
handen in 6  terecht bent gekomen, dan heb je diverse maakkansen. Je krijgt schoppen 
start, je kan proberen de harten voor 0 verliezers te spelen omdat je een zekere ruiten 
verliezer hebt. Dan moet H sec zitten bij west of B sec bij oost. In dit geval zit H sec bij 
oost en heb je een zekere harten verliezer. Als je een ruiten start krijgt, dan pak je. Je slaat  

A en V. Je neemt eerst je schoppen en al je klaveren mee, in die volgorde. Daarna speel 
je H en je gaat van slag met harten. West kan niet anders dan schoppen na te spelen in de 
dubbele renonce. 6 paren zijn er in geslaagd om 12 slagen te halen in harten. 10 paren 
daarentegen zijn niet verder dan 11 slagen gekomen. We wonnen de wedstrijd met een klein 
verschil, eigenlijk te weinig om nog kans te maken voor een finaleplek. 
 



De tweede wedstrijd ging lang gelijk op voor mijn gevoel, aan het einde sloegen Peter en 
Alex genadeloos toe. Mede door een ongelukkige uitkomst op spel 18 en een telfout van 
mijzelf op spel 21. Kregen we nog kansen om te scoren, wel zeker. Ik had de kans op een 3 
punter. Het werd uiteindelijk een schamel puntje. Zie spel 28: 
 
Spel 28 
W/EW 

V752 
85 
X 
AHVB1084 

A1094   H86 
AH109   V43 
B1083   A542 
3     952 

B3 
B762 
HV976 
76 

West  Noord  Oost  Zuid 
Frank  Peter  Aris  Alex 
1   2   pas  pas 
DBL  pas  3   pas 
pas  3   pas  3SA 
pas  pas  DBL  allen pas 
 
Ik vind dat ik in eerste instantie geen bod heb. Maat geeft vervolgens DBL en dan vind ik 2  
te slap. 1  is meestal een 5 kaart, alleen een 4 kaart als hij 4-4-4-1 heeft. Daarna komt er 
ineens 3SA uit de koker van zuid. Maat start met B. Ik weet zeker dat HV achter me zit. Ik 
heb lang nagedacht over pakken en harten na, maar welke harten? Uiteindelijk besloot ik 
laag te leggen en voor 1 down te gaan. Dat lukte wel, maar we hadden 800 kunnen oprapen. 
 



Spel 22 was ons laatste spel en de heren besloten nog een mooi slemmetje te bieden. Een 
mooie kaartwaardering van Peter met al zijn controles en mooie troefsteun. Helaas heb ik 
het biedverloop niet meer in mijn geheugen zitten, dat kunnen jullie navragen bij Peter en 
Alex. Slechts 1 ander paar heeft dit slem geboden, het spelen was verder niet zo interessant. 
Je hebt 6 schoppen slagen, 5 ruiten slagen en A. B blijkt nuttig te zijn, waardoor je niet 
meer afhankelijk bent van de ruiten 3-3.  
 
Spel 22 
O/OW 

V103 
AB65 
AHV62 
8 

B9    84 
9732    HV84 
1097    854 
B1092   AHV4 

AH7652 
10 
B3 
7653 

Wij accepteerden deze nederlaag gelaten. Voor het eerst in 3 jaar geen finale plek in wat ik 
het leukste toernooi van het jaar beschouw. 
 


