
AFGELOPEN WOENSDAG OP DE CLUB…  
  
08-11-2017 EXTERNE VIERTALLEN 5E AVOND 
  
Een wedstrijd tegen de sterkste club van Nederland  
  
door Ton Mook  
 
Eindelijk was het dan zover. Bridgen tegen de sterkste club van Nederland met een 
gemiddeld aantal MP 20775 en een gemiddelde rating van 3802. Simon de Wijs en Tim 
Verbeek spelen er. Bridgeclub ’t Onstein? Dat had gekund, maar Star10 speelt toch in district 
Utrecht? Dat klopt. Het gaat hier om de wedstrijd van Star10 tegen het eerste viertal van 
DS16. Vorig jaar maart 2017 opgericht in Driebergen.  
Voor meer info: https://www.nbbclubsites.nl/club/2088 
 
Gelukkig voor ons spelen de meeste leden van DS16 voor andere verenigingen in de 
Meesterklasse en 1e Divisie, maar een team dat in het 1e jaar direct promoveert naar de 
Hoofdklasse moet je niet onderschatten. 
 
De spellen 1-12 gebeurde er relatief weinig zo blijkt uit de imp scores: 4x 0 imp, 3x 1 imp, 3x 
2 imp, 1x 7 imp en 1x 10 imp leidend tot een ruststand van 6 – 20 in ons nadeel. Beide Star-
paren lieten op een spel een steek vallen in het tegenspel. Aangezien Remco van een 
vakantie geniet, speel ik deze wedstrijd met Klaas de Bruin. Onze tegenstanders op deze 
spellen waren Maaike van Ommen en Kevin Gotink. 
 
Spel 8 
W/niem  B543 
   AVB 
   H643 
   63   

 8     A97 
 96432    HT 
 B8     V97 
 VT842    AHB95 

   HVT62 
   875 
   AT52 
   7 
 
west   noord  oost  zuid 
Maaike Ton  Kevin  Klaas 
pas  Pas  1   1  
pas  2  * DBL  2  
3   3   a.p. 
 
2  = limit raise  
 
Je verliest in alle kleuren een slag. 3  en +140. Geen probleem, toch? 
DS16 biedt op de andere tafel 4  uit na een 1SA opening door oost en noteren contract na 
de start van B. Verlies 7 imp. 
 



Spel12 doen wij het verkeerd: 
W/NZ   HVT3 
   876 
   AHT2 
   T3   

 A62     B 
 VB4     AH53 
 B4     V98765 
 HV954    A7 

   98754 
   T92 
   3 
   B862 
 
west   noord  oost  zuid 
Maaike Ton  Kevin  Klaas 
1   DBL  1  *  pas 
1SA  pas  2  *  pas 
3SA  allen pas 
 
1  = transfer naar 1SA 
2  = 5+krt  en 4krt  
 
Ik besluit H te starten, zie B in de dummy en 9 (oneven aantal) bij Klaas. De leider duikt. 
Ik speel nu V na voor A van de leider. Nu volgen 4 harten slagen waarop Klaas besluit om 
de schoppen vast te houden en hij laat een klavertje gaan. 3SA+1 voor +630. Dan is het 
achteraf natuurlijk makkelijk om te zeggen dat Bxxx je enige kans op een slag is. Maar ik 
kan het Klaas ook makkelijker maken door eerst H en dan pas V te spelen. Met AH en  

HV zijn dan al 12 punten bij mij bekend, dus de kans op een klaverplaatje wordt dan zeer 
klein. Dan houdt hij zeker zijn klaveren vast voor 1 down. Op de andere tafel ‘gewoon’ 3SA-1 
dus 10 imp verlies. 
 
De tweede helft gebeurde er veel meer:4x 0 imp en verder 3, 5, 6, 8, 10, 10, 11 en 11 imp. 
Tegenstanders op deze spellen: Maxim Faber en Peter Ypma. 
 
Spel13 is voor de verandering het tegenspelen (te) lastig voor beide paren: 
N/ALL   54 
   B32 
   V86 
   HB982   

 HVBT9873    A62 
 87     VT94 
 7     B52 
 A3     V75 

   - 
   AH65 
   AHT943 
   T54 
 

Ton    Klaas  
west  noord  oost  zuid 
pas  pas  pas  1  
4   allen pas 
 
Ik besluit 6 te starten (laag is aanmoedigend), dummy 2, Klaas H en de leider 7. 



Klaas vervolgt H, waarop ik 3 speel (in een poging om oneven aan te geven). Als Klaas in 
slag 3  A op tafel legt, heeft de leider na de snit op B contract. Duur? Nee, het levert zelfs 
5 imp op omdat aan de andere tafel 4 X gemaakt wordt.  
Belangrijk op dit spel is dat zuid klaver moet spelen voordat de leider controle over het spel 
heeft EN dat de juiste slagen tijdig worden opgeraapt (na een rondje klaver is namelijk V 
hoog, waar de leider een verliezer op kan parkeren). Met open kaarten is het makkelijk te 
zien. Mijn 6 moet wel een 3krt zijn want (1) van Vx speel ik V en (2) in de dummy liggen 

2 en 5 en zuid heeft zelf 3 en 4, waardoor mijn 6 beter als laag is aanmoedigend 
leesbaar wordt. Het oneven aantal harten plaatst een doubleton bij de leider. De leider heeft 
dus waarschijnlijk een 8212 of 7213. In het tegenspel moet je dus 2 harten, 1 ruiten en een 
klaverslag maken. 
In beide gevallen moet zuid tijdig een (hoge) klaver spelen zodat ik aan slag met H een 
harten terug speel. 
 
Dat tegenspelen lastig is ondervond DS16 ook op spel 15 waar beide leiders 10 slagen 
maken in schoppen (wij in de manche, zij niet) terwijl je met de beste verdediging maar 8 
slagen mag maken: +10 imp 
 
Tot slot spel22 (O/OW) om aan te geven dat het niet alleen om het tegenspel ging: 

Ton    Klaas  
west  noord  oost  zuid  
-  -  2  *  3SA 
pas  ? 
2  = zwak met schoppen 
 
Wat ga je bieden met de volgende hand: 

 V4 
 AHVT8 
 H63 
 T43 

3SA is om te spelen (2SA = 15-18 met schoppen stop). Vaak met een slag of 8 en hopend 
op iets mee van partner. Dat “iets mee” daar voldoet mijn hand wel aan; veel meer dan dat 
zelfs. Met AHV en H heb ik er waarschijnlijk al 4 mee en dan ook nog een halve 
schoppenstop. Aangezien we de betekenis van 4SA in deze situatie niet hadden 
doorgesproken (en ik niet het risico wilde lopen dat Klaas op een kwantitatieve 4SA zou 
gaan passen) besloot ik maar tot het praktische bod van 6SA (Oost kan A hebben �). 
Tegenover 4 +2 leverde dit +11 imp op. 
Het hele spel22: 
O/OW   V4 

 AHVT8 
 H63 
 T43 

 T6     HB9853 
 B7654    93 
 VT72    B94 
 52     98 

   A72 
   2 
   A85 
   AHVB76 
 
 
De meeste impen kwamen bij ons terecht wat uiteindelijk leidde tot 57 – 33 in ons voordeel. 
In VP 14,92 – 5,08 



 
Dit was voor de Star districtsviertallen de tweede thuiswedstrijd. In de eerste thuiswedstrijd 
slaagden alle teams erin om te winnen. Nu waren de resultaten wisselend: 
       Na 5 ronden: 
HK B Star9 – APIHBuiten 9,75 – 10,25  3e 
HK A Star10 – DS16 1 14,92 – 5,08  2e 
HK B Star11 – Victoria 1 7,67 – 12,33  4e 
1D Star12 – Dombo 5 15,39 – 4,61  1e 
1A Star13  - Dombo 7 12,59 – 7,41  3e 
 
Voor meer info:  https://www.nbbclubsites.nl/district/2/uitslagen 
 
 


