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Afgetekend vierde? 
 
Door Ton Mook 
 
Onze non-playing captain Stef gaf ons voor aanvang nog een tip: ‘Parkeren is het 
belangrijkste woord vandaag’. Er zullen ongetwijfeld fouten gemaakt gaan worden vandaag, 
maar probeer die zo snel mogelijk te parkeren cq te vergeten.  
 
Stef meldde op de website al: ‘Door deze eindstand lijkt het erop dat Star kansloos was, 
maar de verschillen waren klein: als Star enkele spellen beter had gedaan, had ze ook zo 
maar eerste kunnen worden.’ Misschien wel goed om even in te zoemen op de ‘mogelijke’ 
fouten in de spellen 25 en 26 van ronde 3 (van 3 * 14 spellen). Oftewel 2 en 3 spellen voor 
de eindstreep. 
 
Spel 25 
N/OW   HV8542 
   A10965 
   - 
   HV 

 B97     A3 
 B73     V8 
 109732    AHVB6 
 103     B876 

 
   106 
   H42 
   854 
   A9543 
 
Zeg het maar. In harten en schoppen hebben NZ de manche in handen. Noord begint met 1S 
en wat is dan het beste bod voor Oost. DBL (met een doubleton harten) of 2R (met 17 
punten?). Hoe waardeer je je hand? Is het een sterk spel met ruiten (dan eerst DBL) of trek 
je voor harten V8 twee punten af (dan begin je met 2R). De 3 NZ paren van Star maakten 10 
of 11 slagen in de hartendeelscore en dus niet in de hartenmanche. Onze tegenstanders 
zaten 3x wel in de hartenmanche; de schade voor Star resp. -6, -6 en -7 imp. 
 



Spel 26 
O/ALL   B106 
   10 
   HV875 
   H965 

 A972    HV53 
 AHV84    65 
 9     AB1063 
 V102   A3 

 
   84 
   B9732 
   42 
   B874 
 
12 slagen in schoppen voor OW met de vraag ‘Is het een goed slem?’. Bij ons ging de bieding 
1R – 1H – 1S – 2K – 2R – 4S (zonder klaverstop heb ik geen zin in slem). Misschien is 4R, een 
splinter, veel beter dan 2K maar het onderzoeken van een mogelijke 3krtH bij partner voor 
een dubbele fit belangrijker. Voor 11 slagen. 
De 2 andere OW paren zaten wel in 6S. Goed geboden en dikke winst in het verschiet ….. 
mits je 6S dan ook maakt. Met open kaarten moest ik ook even goed kijken naar de weg tot 
12 slagen. Al gezien? Ik vond het niet eenvoudig. Resultaat 2 * -13  ipv 2 * +13 imp. 
 
En net als spel 25 de vraag ‘valt dit nu echt onder (hoofdklasse ) fouten?’. 
 
Dus ben ik toch even gaan rekenen om de uitspraak van onze non playing captain proberen 
te onderbouwen. Als de 3 Star paren in spel 25 wel de manche bieden en de 2 slems wel 
gemaakt worden, wat is dan de uitslag van ronde3? 
De echte uitslagen:   Star1  15,46 – 4,54,  Star2   0,82 – 19,18,   Star3   9,67 – 10,33  
Na ‘correctie’       :   Star1  16,55 – 3,45,  Star2   5,81 – 14,11,   Star3   17,34 – 2,66 
Met een totaal van 93,34 waren we dan net 1e geworden ….. en US Uil 4e (nu 1e) 
Het was dus inderdaad spannender dan de 1e indruk die je krijgt van de totaalstand. 
 



Tot slot een wreed butler-spelletje (in de Swiss Butler zit ik liever niet OW), dat in viertallen 
minder wreed kan zijn maar wel tot grote verschillen kan leiden.  
 
Spel 7 (ronde1) 
Z/ALL   3 
   H105 
   B1092 
   AHV103 

 V7643    H 
 642     AVB9 
 75     AV843 
 874     B95 

 
   AB10985 
   873 
   H6 
   62 
 
Zuid begint met 2R (multi met o.a. zwakke 2 hoog) of 2S (zwak). 
Wat doe je als West na 2S – p – p – DBL – p - ? 
Wij gingen als OW 4 down voor -400 en mochten bij het uitslaan +270 noteren dankzij 2SX 
contract. 
NZ hebben 9 slagen in schoppen (2SX is al +670), terwijl OW op 3 niveau al minimaal 3 down 
gaan (gedubbeld voor minimaal 800). 
Wreed spel, want wie verzint het als Oost om op 2S te passen? 
 
Door het bereiken van de finale was het toch een redelijk geslaagd bekerseizoen. 
 
 
 


