
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
Dinsdag 28 november 2017, Howell I, 5e avond 
  
Wasted time?  

  
Door Ton Mook  

 
‘Wasted time’ van The Eagles was het nummer waarmee ik richting het NDC reed. Misschien 
een voorbode van wat er te gebeuren stond? Aan het einde van de avond scoorden we 
onder het midden maar wel ongeveer ons eigen gemiddelde. Wasted time? Ook de spellen 
gaven net als vorige week weinig reden voor enthousiasme. Op 28 spellen waren er voor NZ 
23 deelscores, 4 manches en 1 klein slem mogelijk, voor OW was het iets interessanter 18 
deelscores en 10 manches. Remco had gemiddeld 9,68 punten per spel, ikzelf 9,71. Een 
saaie avond en wasted time? 
Nou niet echt. Voor een goede score moest je vaak slimme dingen doen of ook kwetsbaar 
hoog bieden. Zoals gebruikelijk is het in de B-groep wekelijks ‘oorlog’ (dat vind ik wel wasted 
time; mensen moeten inmiddels toch wel beter weten …). 
 
Vaak waren het ook de kleine kleuren die geen verspilde tijd waren.  
Ronde 3 mochten we bij Hendrik en Dennis aanschuiven. 
 
Spel 21 
N/NZ   H965 
   B963 
   65 
   VB8   

 A4     73 
 8     A74 
 HV10832    B94 
 H763    A10542 

   VB1082 
   HV1052 
   A7 
   9 
 
west  noord  oost  zuid 
Ton  Hendrik Remco  Dennis 
-  pas  pas  1  
2   2   3   3  
4   a.p. 
 
Het bieden verliep vrij normaal. Nadat partner gepast heeft en rechterbuurman opent, willen 
we nog wel eens naar 3-niveau springen (een zwakke jump die na een voorpas van partner 
nog een lichte opening kan zijn). Je moet het de tegenpartij niet te makkelijk maken in paren. 
Dit keer koos ik voor 2  omdat ik de hand veel te mooi vond voor 3 . Na 3  lag de bal weer 
bij mij. Met open kaarten kan 3  1 down (in alle kleuren een slag + een hartenintroever), 
maar dat was aan tafel redelijk lastig. Van de 13 leiders in schoppen haalden en 7 ‘gewoon’ 
9 slagen. Ik koos toch voor 4 , omdat je met een fit én distributie vaak beter zelf kunt spelen. 
10 slagen in ruiten waren geen probleem voor een mooie 72%. 
 
Na het volgende spel stonden we al weer onder de 50%. 
 
 
 



  
 
Spel 22 
O/OW   AV10 
   B107 
   B9743 
   72  

 94     HB3 
 862     H543 
 H10     V62 
 AV10643    HB9 

   87652 
   AV9 
   A85 
   85 
 
west  noord  oost  zuid 
Ton  Hendrik Remco  Dennis 
-  -  1   pas 
3 *  a.p. 
 
3  = ‘gewoon’ 10-11pnt met 5+krt  
 
Met een tevreden glimlach (3  komt natuurlijk simpel binnen) legde ik na de 8 start mijn 
dummy op tafel. Nauwelijks 15 seconden later was mijn glimlach verdwenen. Hendrik nam   

A, speelde B en incasseerde met Dennis in no-time 5 slagen voor 1 down. Je denkt nog 
‘3SA is ook gewoon 1 down’ maar dat is blijkbaar toch lastiger: 3x 3SA contract en als NZ 
ook nog 3x down gaan, dan blijft er maar 17% over. 
 
Spel 23 
Z/allen   82 
   V873 
   B4 
   98653  

 AV9     H654 
 B105    H94 
 963     AV1072 
 H1042    7 

   B1073 
   A62 
   H85 
   AVB 
west  noord  oost  zuid 
Ton  Hendrik Remco  Dennis 
-  -  -  1SA* 
pas  pas  2 *  a.p. 
 
1SA = 12-14 pnt 
2  = ruiten en een kleur erboven 
 
Een slimme en juiste handwaardering door Dennis. Hij waardeert zijn hand af naar 14 
punten. Na 2x pas mag Remco iets verzinnen. In de 4e hand spelen we DONT (geboden plus 
een hogere kleur) en na een 12-14 SA ziet 2  er heel normaal uit. Met een 3+krt mee kun je 
gewoon passen op de kleur van je partner, zo niet dan bied je de kleur erboven op zoek naar 
de andere kleur van partner. Mijn eigen pas (3krt  mee) is feitelijk iets te snel, want we 



hebben een zekere 4-3 fit in een hoge kleur en dat betaalt in paren beter. Maar Remco blijkt 
een 5krt  te hebben, dus alles komt goed. 2  +2 voor +130 en een kogelronde 0%!! 
NZ gaan voor minimaal -200 als ze 1SA moeten spelen. Na een 15-17 SA is passen met de 
oosthand wat meer opgelegd, omdat H en H met een sterke SA achter je toch niet zo 
lekker aanvoelen.    
  
Nog een slimme actie door de tegenpartij. 
Spel 9 
N/OW   A1084 
   B32 
   854 
   V97  

 V965    B7 
 109864    V75 
 7     H63 
 1032     AH865 

   H32 
   AH 
   AVB1092 
   B4 
 
west  noord  oost  zuid 
Edwin  Remco  Dennis  Ton 
-  pas  1   Dbl 
1   pas  2   3  
a.p. 
 
Edwin biedt als west slim 1  in de wetenschap dat Zuid een heel sterke hand kan hebben, 
zo niet dan heeft Dennis wel wat extra’s. Remco heeft net te weinig voor een doublet (8+pnt 
en 4krt ), Dennis 2  en ik besluit mijn hand te omschrijven met 3  (goede ruitenkleur en 
17+pnt). Na 3x pas ging 3 ruiten niet scoren. Het 1  bod had zijn werk gedaan. 
 
Tot slot onze laatste 2 spellen van de avond, waarop opnieuw de lage kleuren scoorden.  
 
Spel 27 
Z/niem   74 
   AB8 
   AV872 
   1095  

 VB6     AH1092 
 H1052    V9764 
 B1054    - 
 62     V43 

   853 
   3 
   H963 
   AHB87 
 
west  noord  oost  zuid 
René  Remco  Nils  Ton 
-  -  -  1   
pas  1   1   2  
2   Dbl*  3   4   * overwaarde en vraagt 
pas  4   a.p. 
 



 
Het is zelfs 4  voor OW en 5  voor NZ, maar beide paren vonden het genoeg. 4  contract 
leverde ons +130 en 72% op. 
 
Spel 28 
W/NZ   A842 
   A 
   H9 
   AB8765  

 B1096    V53 
 B9853    HV1076 
 4     VB763 
 HV3     - 

   H7 
   42 
   A10852 
   10942 
 
west  noord  oost  zuid 
René  Remco  Nils  Ton 
2 *  3   4   5   * beide hoge kleuren  
Dbl  a.p. 
 
3  belooft een goede klaverkleur en een goede opening. Het 4  bod zet de boel op scherp. 
Gedubbeld 1 down in 5  lig je zomaar voor 0%. Toch bied ik 5  omdat ik naast een 4krt  
ook nog 7 mooie harde punten heb. Oost start H, waarna Remco de klaveren snijdt voor 
maar 1 verliezer en 2 schoppen troeft in zuid voor een gedubbelde overslag. 
 
 
Resteren er nog 2 speelavonden in deze Howell competitie. Don’t waste them ! 
 
 


