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Toine van Hoof en schrijver dezes hebben zich ingeschreven voor het NK Senioren paren 
aanstaande zondag 30 april in ons eigen clubhuis. Dit eventueel als voorbereiding voor de 
selectiewedstrijden bij de seniorenviertallen.  
De voorbereiding is relatief kort geweest ook al vanwege de door beiden gewenste 
veranderingen in Toine's versie van Precisie. Een systeem dat Toine met veel succes al 
circa 40 jaar speelt in vrijwel onveranderde vorm. In die jaren is in het algemeen op 
theoretisch gebied in het bridge het nodige gebeurd dus waar begin je aan om dat op eigen 
houtje "even" te moderniseren. Maar voor de echte liefhebber, waar ik me toe reken, 

bijzonder boeiend. Voor Toine natuurlijk een kwelling ☺. Waar haalt hij de flexibiliteit en de 
tolerantie vandaan om "zijn" systeem te laten verkrachten? Ik wachtte in spanning af hoe 
deze boeiende kwelling tijdens deze trainings-TI zou verlopen.  
 
Voorlopig gebeurt er nog niets wat ook maar enigszins lijkt op toepassing van al die de 
mooie nieuwe aanpassingen. Gelukkig ben ik goed geconcentreerd en maak ik weinig 
fouten. Mijn excellente partner speelt gewoon zoals we van hem moeten verwachten, vrijwel 
foutloos. Wel worden we verrast door het agressieve bieden van 6SA van Ben van Hees en 
Martin Mucke op spel 10: 
 
10  O / Allen Toine  
  ♠ B1095   

  ♥ 10962   

  ♦ V42   

  ♣ B4   

Ben   Martin 

♠ A82 
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♠ H4 

♥ A ♥ HB873 

♦ H875 ♦ AB109 

♣ A10652 ♣ HV 

  Koeno  
  ♠ V763   

  ♥ V54   

  ♦ 63   

  ♣ 9873   

 
Uitkomst ♣8 van zuid. ♣B viel dubbel en omdat de leider de ♦V over Noord sneed, maakte hij 
alle slagen. Dat was een magere 4% score voor ons omdat de meeste paren in 6♦ 
terechtgekomen waren al of niet met een overslag gemaakt.  
Er was iets goed te maken en..... daar zou één van mijn favoriete transfers voor gaan 
zorgen:  
 
In het volgende spel opende ik , opnieuw tegen Ben en Martin, met 1♦ (=onevenwichtig, 4♦, 
11-15). En zowaar Toine ging de door hem in aanvang als onzinnig bestempelde zwakke 
variant van 2♥= 6♠, zwak of MF, toepassen:  
 
 
 
 



 
11   Z / - Toine  
  ♠ B109654   

  ♥ B642   

  ♦ V10   

  ♣ 9   

Ben    Martin 

♠ HV 
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♠ A732 

♥ 1093 ♥ H87 

♦ 874 ♦ H92 

♣ VB1042 ♣ AH8 

  Koeno  
  ♠ 8   

  ♥ AV5   

  ♦ AB653   

  ♣ 7653   

 
Noord bood 2♥ !!! Met een vierkaart harten erbij, bijna heiligschennis. Oost vroeg naar de 
betekenis en ik antwoordde trots een "transfer" met 6♠, zwak of MF. Oost paste ook na mijn 
2♠, pas, pas. De dummy kwam op tafel en ik keek met enige verbazing naar deze toch wel 
erg moderne opvatting van mijn meestal nogal conservatieve partner. Gelukkig had ik geen 
vierkaart harten en zelfs met slechts een singleton troef bleek het 2♥ bod een gouden greep 
te zijn. Omdat zowel ♦H als ♥H goed zaten, maakte ik acht slagen voor 85%. Door oost als 
leider kan 3SA gemaakt worden.  Oost zat echter in een moeilijke positie om zijn sterke hand 
te melden. 
Stel dat zuid tegen een 3SA met ♠8 start dan kan de leider twee keer schoppen en vijf keer 
klaveren spelen en vervolgens ♥10 laten razen tenzij die door ♥B gedekt wordt. In dat geval 
is ♥H voldoende om een hartenslag te ontwikkelen of een ruitenslag te incasseren voor de 
negende  slag.  
 
Gelukkig een mooi succes voor de transfer en de zwakke versie. Nu Toine nog overtuigen 
dat zoiets ook na een sterke 1♣ opening goed kan werken. Zo ver is het voorlopig nog niet. 
Sterker nog ik gaf Toine de gelegenheid om misprijzend een barrage jump op zijn 
vermeende zwakke twee in harten aan te horen.  
Er gebeurde het volgende. Na twee keer pas, opende zuid 1♣ en noord bood 2♦ door mij 
opnieuw trots als transfer voor harten zwak of MF aangekondigd. 
 

 

 

17  N / - Toine   
  ♠ A962   

  ♥ V94   

  ♦ A10976   

  ♣ 4   

Jan ten Cate   Conny ten Cate 

♠ V75 
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♠ 1084 

♥ 876 ♥ HB103 

♦ HV42 ♦ 85 

♣ V103 ♣ 8765 

  Koeno  
  ♠ HB3   

  ♥ A52   

  ♦ B3   

  ♣ AHB92   



Dat was echter iets wat ik wel graag zou willen maar voorlopig, zoals u al wist, nog niet het 
geval is. Conny paste en zuid bood 3♥ barrage om b.v. geen last meer te hebben van een 
schoppencontract voor OW. Jan paste opnieuw toen mij plotseling te binnen schoot dat 2♦  
in onze afspraken 5+♦, 8+, MF betekende. Ik herstelde geschrokken mijn uitleg. Maar 
inmiddels was er bepaalde informatie over tafel gegaan waar Toine geen gebruik van mocht 
maken. Dus riep Jan de arbiter die zoals verwacht  zei dat Toine moest bieden alsof hij die 
informatie niet gehoord had. Die bood 3♠.  
Ik bood nu 3SA en Toine 4♥ alsof mijn 3♥ sterk met 5+♥ was. Tot zover vrij correct. Het 
verloop was dus als volgt: 
 
W N O Z 
 pas pas 1♣ 
pas 2♦ pas 3♥ 
pas 3♠ pas 3SA 
pas 4♥ pas .... 
 
Maar wat nu? Ik bood 4♠ en dacht: als Toine dat als echt opvat, past hij wat allicht beter is 
dan 4♥. En als hij het als een cue opvat voor de harten dan gaat hij misschien Azen vragen 
met 4SA waarop ik kon passen gezien zijn voorpas. Dat slimmigheidje ging niet op want 
Toine paste. De arbiter accepteerde de biedserie. Na een hartenstart zou 4SA overigens een 
erg lastig karwei worden. Een andere start biedt goede kansen met dit zitsel.  
 
Cony kwam uit met ♦8. Toen Toine ♦V met het A pakte en schoppen naar de B voor de V 
speelde, ging het niet meer down. Jan raapte ♦H op en switchte naar harten. Toine nam ♥A, 
trok de troeven, incasseerde de vrije ruiten en gooide op ♣AH een harten af voor 4♠ contract. 
En score ruim  boven het midden.  
 
Indien Jan na ♦H met een kleine ruiten vervolgt, troeft Conny met ♠8 die in dummy wordt 
overgetroefd door ♠H. Vervolgens schoppen naar het A waar de 10 onder valt en met ♠9 
wordt dan de laatste troef getrokken. Daarna klaveren naar het A en klaveren getroefd in de 
hand om de klaverkleur vrij te krijgen voor 4♠+1. En als ♠10 niet valt, maar de 8, dan kan op 
overeenkomstige wijze precies contract gemaakt worden.   
 
Zonder briljant te zijn, scoorden wij er lustig op los zoals b.v. op onderstaand spel: 
 
18  O / NZ Toine   
  ♠ A6   

  ♥ B106   

  ♦ AH83   

  ♣ B952   

    

♠ B98753 
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♠ H 

♥ V94 ♥ H52 

♦ V5 ♦ 10762 

♣ 108 ♣ AH743 

  Koeno  
  ♠ V1042   

  ♥ A873   

  ♦ B94   

  ♣ V6   

 
OW boden : 1♣ - 1♠ - 1SA - Allen pas 
West vond zijn schoppenkleur kennelijk zo matig dat hij niet meer 2♠ bood. Connie ten Kate 
had de ondankbare taak als west een kansloze 1SA te moeten afspelen met een start van ♥3 



die ze via de ♥10 met de ♥H nam. Ze speelde een kleine klaveren voor mijn Vrouw. Harten 
na via de 9 voor B. Toine speelde ♣5 na om de enige entree van oost weg te halen. Conny 
liet de slag mooi doorlopen naar ♣10 maar kon toen nooit meer in de hand komen. Ze  
probeerde nog wel met een schoppen uit de dummy in de hand te komen. Toine was alert en 
legde het A. Nu speelde hij wel harten voor mijn A en op mijn vrije harten gooide Toine zijn 
schoppen weg. Omdat ik niet precies de honneurs in de lage kleuren wist te taxeren, 
incasseerde ik veilig ♠V en speelde ruiten na. Drie keer ruiten en de laatste twee schoppen 
moest ik toen aan de dummy afstaan. Toine had het mij een beetje makkelijker kunnen 
maken door eerst ♦A en H te incasseren en daarna harten voor mijn A. Dan kon ik een kleine 
schoppen onder ♠V104 uitspelen voor de dummy die daarna in mijn schoppenvork terug 
moest komen. Nu was het resultaat -3 voor bijna een volle top.  
 
Van een echte oefening van het systeem was geen sprake. Wel van een goed resultaat. 
Misschien heeft de lezer het niet mee gekregen dat wij soms met enige hulp een geweldige 
score van ruim 72% realiseerden en daarmee fier op kop gingen. Nu maar eens kijken hoe 
het één en ander verloopt bij de NK Senioren.  
 


