
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
12-09-2017 Interne viertallen 2 
 
Spelen met invallers 
 
door Aris Verburgh 
 
Als koploper begonnen we aan de 2e avond van de interne viertallen. Als je dan 2 niet 
ingespeelde paren hebt, dan zijn er altijd misverstanden. Ik speelde met Louk Herber tegen 
Hans Klarenbeek en Erik Swinkels. Jan Willem van Oppen speelde met Rolf Schreuder aan 
de andere tafel. De eerste wedstrijd heb ik als west voor mijn gevoel als opvulling aan tafel 
gezeten. Noord moet dat nog veel meer gehad hebben. Spel 5 was een interessante 3SA.  
Spel 5 
N/NZ 

 V73 
 V974 
 B10762 
 2 

 AB10    54 
 1082     AHB 
 AHV5    983 
 B96     A10874 

 H9862 
 653 
 4 
 HV53 

West  Noord  Oost  Zuid 
Aris  Hans  Louk  Erik 
  pas  1SA *  pas  * 9-12 
3SA  allen pas 
 
De start is 2 voor V van noord. Schoppen terug voor B. Tijd om eens te tellen hoeveel 
slagen we al hebben. Dat is 2+2+3+1=8 we hebben nog maar 1 extra slag nodig. Waar kan 
die vandaan komen?   Kans 1: de ruiten 3-3.  

Kans 2: een klaveren honneur bij noord.  
Kans 3: V goed.  

Het gaat er nu om om alle 3 de kansen uit te proberen. Logisch is om te beginnen met B 
voor te spelen. Helaas die is voor V van zuid. Die gaat natuurlijk verder met schoppen voor 

A van de dummy, in je hand moet je een kaart weggooien. B kan niet weg, dan geef je 
kans 3 op. Ruiten dan: dat kan eigenlijk ook niet omdat je de communicatie in stand wil 
houden met de dummy. Dan moet je een klaveren de deur uit doen. Je bent in de dummy en 
kan eerst even 2 ruiten slagen meenemen. Zuid gooit een klaveren weg. Kans 1 is nu 
verdwenen. 9 vanuit de dummy, noord gooit een ruiten bij. Kans 2 is nu ook verdwenen. Je 
slaat A steekt weer over naar de dummy met ruiten, daarom kon je geen ruiten wegdoen op 
de 3e schoppenslag. Je laatste kans is harten naar B en die houdt. Bij ons aan tafel gooide 
Louk een ruiten weg op de derde schoppenslag. Hij kwam daardoor zelf in de problemen op 
de derde ruiten. Hij besloot vervolgens op de klaveren af te gaan en was 1 down. Het spel 
sloeg gelukkig uit. 
 



Spel 7 was ongeveer het laatste spel van de eerste wedstrijd. 
Spel 7 
Z/ALL 

HV93 
H1043 
AB2 
109 

AB1084   2 
AV9    B752 
4    HV1063 
AHVB   832 

765 
86 
9875 
7654 

West  Noord  Oost  Zuid 
Aris  Hans  Louk  Erik 
      pas 
1   DBL  pas  2  
DBL  pas  2   pas 
3SA  allen pas 
De pas van Louk vond ik bijzonder. Je legt teveel druk neer bij partner om nog naar de 
manche te gaan. Voordeel was wel dat de dummy meeviel. De start is 10, wat natuurlijk 
niks weggeeft. Je telt 7 slagen. In slag 2 eerst maar eens een ruiten spelen naar de dummy. 
Noord legt klein, die kan ook niet zien dat je nooit in de dummy kan komen. Dat is slag 8, nu 
nog slag 9. Eerst maar eens schoppen opspelen naar 8 voor 9 van noord. Die gaat er 
weer uit met klaveren. Je legt V op tafel. Die kan noord niet nemen. Je neemt je klaveren 
slagen mee en deze eindfiguur ontstaat. 
Spel 7 
Z/ALL 

HV3 
H10 
A 

 

AB104    
A9    B75 
    V106 

     

76 
6 
987 

 

Met inmiddels 6 slagen in de knip, moet je nog steeds die 9e slag zien te halen. Je hebt nu 2 
mogelijkheden. 1 je speelt op de ingooi naar noord, zodat noord van zijn H af moet spelen. 

A en schoppen na dus. 2 je speelt op de stepping stone, A en harten na. Speelwijze 1 is 
niet waterdicht, stel dat V bij zuid zit. Dan speel je A en schoppen na en komt zuid ineens 



aan slag. Die kan harten naspelen en dan ben je down. Speelwijze 2 is dus beter. Je speelt 
A en harten na. Noord aan slag kan A meenemen, maar moet nu H spelen. Je pakt A 

en speelt B terug. Stel dat zuid V had gehad, dan had hij nu de dummy aan slag moeten 
brengen met ruiten. 
 
De tweede wedstrijd. We speelden tegen Gabriëlle Parra en Erik ten Oever. 
Spel 16 
W/EW 

1086 
HV8 
1095 
10972 

A32    HVB4 
B9763   42 
8    AVB762 
HV83     4 

975 
A105 
H43 
AB65 

West  Noord  Oost  Zuid 
Aris  Erik  Louk  Gaby 
  pas  1   pas 
1   pas  1  *  pas  * unbalanced, 14- HCP 
1SA  pas  2   pas 
3  *  pas  4   allen pas * 10 bruikbare punten heb. 
 
Zuid heeft goed naar het biedverloop geluisterd en start met schoppen om de introevers aan 
de korte kant te voorkomen. Louk pakt in zijn hand en speelt klaveren. Zuid stapt op met A 
en speelt nogmaals schoppen ( A en harten na lijkt me beter). Louk pakt A en gooit de 2 
harten verliezers weg op de klaveren. Hij neemt de ruiten snit die fout zit, maar met de ruiten 
3-3 en de schoppen 3-3 komt deze scherpe manche binnen. Veel paren komen in 3SA 
terecht. Op dit spel blijkt maar weer hoe moeilijk tegenspelen is, want na H heeft de 
verdediging echt 5 slagen. Toch werd 3SA 10 keer gehaald en maar 4 keer ging het down. 
 



Spel 20 
W/ALL 

 - 
B843 
AVB876 
987 

AV63    HB874 
V5    H10962 
H9    3 
HVB52    A4 

10952 
A7 
10542 
1063 

West  Noord  Oost  Zuid 
Aris  Erik  Louk  Gaby 
1SA  2  *  2   Allen pas * multi-defense oid 
 
Niet ingespeeld betekent dat er wel eens iets niet goed doorgekomen is. Dit spel is een mooi 
voorbeeld. 2  heb ik opgevat zwak en om te spelen. Het paste ook volkomen in wat het 
meeste voorkomt. Maat zijn langste kleur is mijn kortste kleur. Het spel kost ons 13 impen en 
eigenlijk ook de wedstrijd. 
 
Spel 23 
S/ALL 

105 
AH 
AHV74 
HB85 

B8    H976 
109853   76 
B96    10832 
1094     A32 

AV432 
VB42 
5 
V76 

West  Noord  Oost  Zuid 
Aris  Erik  Louk  Gaby 

     1  
pas  2   pas  2  
pas  6SA  Allen pas 
 
Wij boden en maakten op spel 16 een scherpe 4 , Erik dacht: dat kan ik ook. Als je in 6SA 
zit, dan is het eigenlijk een makkelijk contract. Je telt 1+4+3+2 als zekerheidje. Waar moeten 
de overige 2 slagen vandaan komen? H moet zeker goed zitten. Dan heb je 11 slagen en 



zijn er mogelijke dwang kansen aanwezig als A uit het spel is. Op dit spel blijken de 
klaveren 3-3 te zitten en is dat je 12e slag. Voor degenen die denken aan 4 ruiten slagen 
genoeg te hebben, 2+4+4+2, dat klopt. Helaas heeft de verdediging dan al 2 slagen. 
De eerste wedstrijd kwam ons nevenkoppel met een prachtige lijst aanlopen, waardoor we 
deze wedstrijd nog nipt konden winnen. De tweede wedstrijd begonnen we ontzettend goed, 
maar gaven we het weg in de laatste paar spellen. De credits gaan dan ook naar de 
tegenstanders die na een wat stroef begin, toch terug in de wedstrijd kwamen. 
Volgende week gaan we vrolijk verder om het verloren gegane terrein weer terug te winnen. 
 


