
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
03-10-2017 INTERNE VIERTALLEN 5E AVOND 
  
Een moeizame avond  

  
door Ton Mook  
 
Het kwam allemaal niet vanzelf. Ondanks de nieuwe verlichting in de zaal had ik na de 
eerste wedstrijd een somber gevoel. Zelf niet helemaal scherp en een tegenpartij (Star10A) 
die niets laat liggen. Dan valt er weinig te halen (3,28 – 16,72). 
Als beloning voor deze prestatie mochten we vervolgens tegen BCO2 aantreden. Gelukkig 
liep dat wat beter. 
 
In viertallen is het altijd extra van belang om niet down te gaan (gewoon veilig afspelen), 
waarbij het aantal slagen dat je volgens de computer kunt halen van wat minder belang is.  
Hoe je tot het aantal slagen komt dat de computer aangeeft, is niet altijd even makkelijk te 
zien.  
 
Mij eerste (en niet laatste) fout was op het 6e spel van de avond, toevallig ook spel 6: 
Spel 6 
O/OW   H986 
   632 
   B7 
   HB82   

 V4     32 
 AVB754    HT98 
 953     AH2 
 AV     T954 

 
   ABT75 
   - 
   VT864 
   763 
 
west   noord  oost  zuid 
Anneke Remco  Rudi  Ton 
-  -  pas  2      
3   4   5   5    
pas  pas  DBL  allen pas 
 
2  = Muiderberg 
 
De Muiderberg opening zet al druk bij de tegenpartij, welke door Remco maximaal wordt 
gemaakt door 4  te bieden. Waarom zondig ik nu weer tegen tal van regeltjes? Ik heb mijn 
hand al omschreven en dan is het zeer af te raden zo niet verboden om vrijwillig nog een 
keer te gaan bieden. Belangrijkste boosdoener: wij NKW en zij KW. Uitnemen is dan een 
goede overweging, maar die beslissing ligt bij Noord en niet bij Zuid. Als ‘beloning’ neem ik 
ook de schoppenbeslissing verkeerd voor -300 en -9imp. 
 



Op het volgende spel kunnen volgens de computer NZ 9 slagen maken in de speelsoort SA, 
maar dat was voor veel paren, mijzelf incluis, net te moeilijk 
Spel 9 
N/OW   AV43 
   H864 
   B4 
   V54   

 B9765    H2 
 T5     AVB2 
 832     VT96 
 983     B76 

 
   T8 
   973 
   AH75 
   AHT2 
 
Ik werd als Zuid leider in 3SA en kreeg als start T. Hoe haal je 9 slagen? 
Je hebt 6 topslagen ( AHV, AH, A) en een hartenslag. Als de klaver zich gedragen heb je 
er 8, maar waar komt de 9e vandaan? Twee kansen: V in West of H goed. Ze zitten 
allebei fout dus waar haalt de computer dan 9 slagen vandaan? Je moet ongetwijfeld eerst 
de klaveren strippen om daarna oost aan slag te brengen met harten. Oost kan dan echter 
met de 4e harten weer van slag naar Noord en dan moet je als leider het maar verzinnen om 

A en schoppen na te spelen ….. dat was niet alleen voor mij te moeilijk. 
(De computer speelt gewoon ♠A, schoppen na. Double dummy geen probleem, red.) 
 
In de tweede wedstrijd mocht ik nog een keer 1 down gaan in 3SA:  
Spel 19 
Z/OW   75 
   7 
   B876 
   A87654 

 HV     A8643 
 V642    B93 
 H432    AT 
 BT3     HV2 

 
   BT92 
   AHT85 
   V95 
   9 
Ton  Loek  Remco  Rob 
west   noord  oost  zuid  
-  -  -  2  !  
pas  2   pas  2   
pas  pas  DBL   pas  
2SA  pas  3SA  a.p. 
 
2  = o.a. zwak met min 5/4 in harten en schoppen 
 
Remco liet zich niet uit de bieding drukken en met veel handen kan 3SA gemaakt worden 
maar niet met deze handen. Mits de tegenpartij geen steken laat vallen maar dat deden ze 
niet. Start 7. Uiteindelijk verloor ik 3 harten, A en een ruiten. 



Tot slot nog een spel waarin we wat zaken uit de training van Henk Willemsen in de praktijk 
konden brengen.  
Spel 20 
W/allen  B92 
   765 
   9863 
   B97 

 HV84    T5 
 AHV982    B73 
 42     AH5 
 T     AV532 

 
   A763 
   T 
   VBT7 
   H864 
Ton  Loek  Remco  Rob  
west   noord  oost  zuid 
1   pas  2    pas  
2    pas  3     pas  
3    pas  4   pas  
4   pas  4   pas  
4SA  pas  5   pas  
6   pas   pas  pas 
 
2  = 9+ met klaver of 10+ met 3krtH of 15+SA 
2  = relay 
3H = 3krtH en 13-15pnt 
3  = serious, vraagt om schoppenstop 
4  = controle klaver 
4  = maak je geen zorgen om de ruiten 
 
Na 3♥ had ik ook de frivolous 3SA (ik wil wel naar slem, maar ik ben niet super maximaal)  
van stal kunnen halen (zoals door Henk uitgelegd op de training. Ik koos echter voor de 
serious 3♠ om achter A te komen.  
Ik vind 4♠ het beste bod van de avond. Ook trouwens een tip van Henk en door Remco 
prima toegepast. Na de start van 2 voor A was het afspelen snel gebeurd. 
+13 imp en uiteindelijk 40 - 32 imp in ons voordeel, waarmee de stelling van Henk dat 
slembieden vaak beslissend is in een viertallenwedstrijd weer eens bewezen werd. 
 



 
In de eerste wedstrijd boden we ook nog 6  in spel 14 met een ander tooltje: Exclusion 
Blackwood.   
Spel 14 
O/niem  AV86 
   VBT632 
   HB8 
   - 

 HT5     B74 
 85     H4 
 VT97    632 
 B943    VT652 

 
   982 
   A97 
   A54 
   AH87 
Anneke Remco  Rudi  Ton 
west  noord  oost  zuid 
-  -  -  1SA 
pas  2    pas  2   
pas  5   DBL  5  
pas  6   a.p. 
 
5  = Exclusion Blackwood, harten troef 
5  = 2 azen      via RoPi          R = RDL voor 0 of 3 azen, Pas = 1 of 4 azen 
 
Met alle snits goed kwam deze ‘gewoon’ binnen. 
 


