
Afgelopen dinsdag op de club...  

’Ruiten in de hoofdrol’ 

door Jaap Hazewinkel 

Dinsdag 13 november 2017, Howell 1/3 

Inmiddels heb ik begrepen dat het motto tijdens “paren” moet zijn: bieden, bieden, bieden. 

Zet de tegenpartij maar onder druk! Nou, dat hadden onze tegenstanders goed begrepen. 

We wisten niet in alle gevallen goed te reageren. De score na afloop liet dan ook wel wat te 

wensen over.  

Wat opvalt kijkend naar de spellen van deze week was dat in veel gevallen de ruitenkleur op 

de één of andere manier een hoofdrol speelde. 

Als u een leuk verhaal verwacht over spellen 1-4, dan moet ik u teleurstellen; die spellen 

hebben wij niet gespeeld. De stilzit was in de laatste ronde en dat kwam mij goed uit want 

ook op mijn werk staat de druk er op. 

 

West   Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
1♦  pas  2♣  2♠ 
pas  pas  3♣  allen pas 
 

Paul durfde wel te bieden, ik ben te laf. We kunnen nog 3♠ maken. 20% was ons deel omdat 
op veel tafels OW naar 4-niveau gedreven werden.  
Ik  begrijp nog steeds niet waarom ik paste. Openaar heeft ruiten geopend en ik heb daar 
een hele sloot van, maar daarom hoeft het nog geen misfit-hand te zijn... 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
  1♣ *  3♠ !?  4♦ 
pas  4SA  allen pas 
 
Niet kwetsbaar spelen we een zwakke sans. Oost biedt 3♠, kwetsbaar tegen niet. Ga er maar 
aan staan. Als wij gewoon passen is het +200 ‘for the good guys’. Okay, dat wint het niet van 
3SA contract, wat je met glazen kaarten kunt maken, maar de magic 200 zal toch al gauw 
goed zijn voor een score boven de 80%. 
Paul biedt echter 4♦. Die kleur. Geniaal, want dat maakt precies. Ik denk daar echter een 
betere kaart bij en biedt 4SA. Dat heeft helemaal geen spel als de ruiten niet 2-2 zitten.  
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
    1♣  1♠ 
1SA  2♠  pas  pas 
3♦  dbl  allen pas 
 
Paul bemoeit zich weer met het bieden en 1♠ op deze hand zou hij in viertallen niet doen. In 
paren kennelijk wel. West biedt zomaar 3♦ en ik doubleer. Ik hoop dat partner dit als optional 
opvat (met een volgbodje als dit converteerbaar naar 3♠). Paul past maar 3♦ kan niet down. 
De score kunt u raden. 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Jaap    Paul 
pas  pas  pas  1SA 
pas  2SA *  3♦  3SA ** 
dbl  allen pas 
 
2SA vraagt partner om een lege doubleton te bieden. Als partner een lege doubleton ruiten 
heeft moet het maar 5♣ zijn. Oost denkt gratis een ruiten-uitkomst te kunnen aangeven. 
Patrner biedt 3SA waarmee hij aangeeft geen lege doubleton te hebben. West denkt dat we 
te hoog zitten maar dit keer werkt de druk averechts. De ruitenstart is voor de heer en dan 
zijn er 2 gedoubleerde overslagen. Ook deze score kunt u raden ☺. 
 

 
 
OW komen in 4♠ terwijl wij (NZ) van onze ruitenfit weten. Het lijkt er zelfs op dat we allebei 
een dubbele fit hebben, wat wijst op een slagenrijke hand. Wat wij niet weten is dat oost ♠AH 
heeft en dus ♠V een keiharde slag is. We nemen uit met 5♦ wat net niet maakt terwijl ♠V in 
offensief opzicht geen gewicht in de schaal legt.  
In viertallen is 5♦ opgelegd: principle of lesser risk. In paren dus niet. We waren zeker niet de 
enigen in 5♦, maar echt scoren deed dit niet. 
 
Moet je dan echt altijd druk zetten? Nee hoor, ik heb de verleiding een keer kunnen 
weerstaan: 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap  
pas  pas  pas !?  1♠ 
pas  1SA  allen pas 
 
In de derde hand overwoog ik 3♣ te openen. Daarmee win ik de bieding maar het gaat 2 
down voor een kogelronde nul. Ik weet te passen. Dat weet ik ook in de rebound te doen, 
want dan is bieden veel gevaarlijker. Ook de tegenpartij weet hoe het spelletje werkt. 
Hier hielden we een goede score aan over. Ik startte een kleine klaver en partner maakte de 
boer. Hij kon de kleur echter helaas niet meer terugspelen en NZ maakten 1SA precies. Op 
de scorelijst prijken heel wat +100’jes voor NZ die 2♣ mochten verdedigen. Ditmaal aan de 
goede kant van de score. 
 

 
 
Op dit spel eindigen we niet aan de goede kant van de score. Ik verdedig verkeerd waarna 
leider zorgvuldig een tweede overslag maakt. West wordt leider in 4♥. Ja, er zijn 12 slagen 
maar die zijn nog niet gemaakt. Ik zit noord en start ♦V. Leider neemt en speelt direct een 
klaver naar de boer. Ik win...  
Partner had ♦3 bijgegooid in slag 1 en ♦B na zou relatief veilig zijn geweest. Of de ruiten 
zitten 2-2 of partner heeft een singleton. Ik switch echter naar ♠10. Leider wint en incasseert 
♥A. Bij mij valt de boer. Dan kan leider veilig een ruiten hoog troeven in de hand en in de 
derde troefrond oversteken met ♥9 naar ♥10. De laatste troef wordt gehaald en de klaveren 
lopen. 
Als ik ♦B naspeel moet leider helderziend zijn om 12 slagen te maken: Hij zal waarschijnlijk 
een ruiten laag troeven maar niet meer kunnen oversteken om de laatste troef te halen. 
Deze fout was duur want 12 slagen voor OW was weer een kogelronde nul.  



Onder het motto “bieden met je donder” nog een laatste spel. Dit liep wel goed af: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap  
      1♣ 
1♥  2♥ *  3♦  dbl  * schoppen 
allen pas 
 
Paul’s 1♥ bod is weer eens niet van viertallen-kwaliteit maar het maakt het voor mij makkelijk 
om me even te laten horen. NZ hadden goed gezien dat 3♦ down gaat, maar omdat het 4♠ 
voor ze is met de klaveren 2-2, levert het verdedigen niets op. 
 
Paren is een spel waar concentratie vereist is. Ik heb dat afgelopen dinsdag onvoldoende 
weten op te brengen (drukke weken op het werk hielpen niet) en daanaast hebben we vaak 
niet de juiste beslissing weten te nemen als we in het spel onder druk stonden.  
Er zijn nog avonden te gaan, er is zeker ruimte voor verbetering! 
 
 


