
Ooit de maximale minscore op één spel gehaald in een 
viertallenwedstrijd?   
©Henk Willemsens, Utrecht, 10 december   2017

 
 
Ik had afgelopen weekend in de viertallencompetitie op zaterdag een complete 
offday. Heeft iemand ooit de maximale minscore op één spel gehaald in een 
viertallenwedstrijd? Vast niet. Hoeveel is dat überhaupt? Ik kan me voorstellen 
dat u deze kennis niet paraat heeft, maar ik ga het in ieder geval nooit meer 
vergeten, want de twijfelachtige eer van dit maximum viel mij ten deel op dit 
spel:  
 
Spel 19 Noord  
Z/OW  ♠ V 7 6 5 2 
  ♥ - 
  ♦ A V T 6 5 3 
  ♣ 3 2  
West (Henk)  Oost (Remco) 
♠  A B T 3 ♠ - 
♥  H T 9 8 6 ♥ A V B 4 3 
♦  2 ♦  H 9 7 
♣  A 9 7       Zuid  ♣ V B 8 6 4 
 ♠ H 9 8 4 
 ♥ 7 5 2 
 ♦ B 8 4 
 ♣ H T 5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bieding: 
West Noord Oost Zuid 
(Henk)  (Remco)  
- - - pas 
1♥ 3♥* 4♠ dbl 
pas pas rdbl pas 
pas??? pas

Natuurlijk werd 3♥  gearlerteerd (aan mij kant van het scherm door zuid) , maar in 
eerste instantie dacht ik dat dit een dichte ruiten aangaf en vroeg om een ♥-stop 
(deze gedachte werd ook nog eens gevoed door mijn singleton ruiten). Pas na het 
redoublet van Remco vroeg ik wat 3♥ betekende. Hij krabbelde wat op papier,  
uiteindelijk bleek er te staan "♠ + ♦", maar ik interpreteerde het verkeerd (ik las 
het schoppen symbool dat hij tekende als het cijfer 9). Enfin, de arbiter van dienst 
geroepen en die liet eerst het spel spelen. Daar was weinig eer aan te behalen, 
Remco ging uiteindelijk zes down voor -3400! Daar kwam nog eens 680 (4♥ plus 
twee) bij aan de andere tafel, dus we schreven op dit spel -4080, precies goed 
voor het maximum (dat ligt bij 4000), -24 imps.  Als ik oplet en 5♣ bied, komen we 
in 6♥ en wint dit spel gewoon 13. In de kering kostte dit spel dus 37 imps, een 
dubieus unicum! 
  



Na afloop van het spel ontbood ik natuurlijk weer de arbiter om verhaal te halen. 
Dit bleek tegen dovemansoren gericht. Aan het einde van de wedstrijd, kwam hij 
naar onze tafel met de mededeling dat het resultaat bleef staan. Het niet correct 
lezen van de uitleg was voor eigen rekening.  Natuurlijk had ik wakker moeten 
worden, maar zuid valt hier ook wel het een en ander te verwijten. Zeker nu 3♥ 
een betekenis heeft, die je niet gauw verwacht.  
 
Het zal duidelijk zijn dat ik in protest gegaan ben. We zullen zien hoe de 
protestcommissie hier over gaat denken. In de spelregels staat dat het je 
verplichting is om allerteerbare biedingen duidelijk kenbaar te maken aan de 
tegenstanders. De verantwoording hiervoor ligt dus bij de partij die moet 
alerteren. Hoe het zit met het verkeerd lezen van wat geschreven wordt, is voor 
zover ik weet een nogal grijs gebied.    
 
Dan de zondag, nu spelen Kees Jan - Martin en Dennis - Hendirk. Kees Jan en 
Martin hadden op zaterdag goed gespeeld; dit was een kans die Kees Jan nog had 
kunnen verzilveren in de eerste wedstrijd op zondag:  
 
Spel 14 Noord (Martin) 
O/-  ♠ H 6 
  ♥ H 9 5 3 2 
  ♦ - 
  ♣ V T 9 8 7 2  
West     Oost  
♠  A 2 ♠ V B 8 4 
♥  V B 7 6 ♥ 8 4 
♦  V B 9 4 ♦  7 6 3 2 
♣  6 4 3       Zuid  ♣ H B 5 
 (Kees Jan) 
 ♠ T 9 7 5 3 
 ♥ A T 
 ♦ A H T 8 5  
 ♣ A 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bieding: 
West Noord Oost Zuid 
 (Martin)  (KJ)  
- - pas 1♠  
pas ??? 
 

 
Wat moet je doen met de noordhand als je maat 1♠ opent? Vreselijk dilemma. 
Een (enorme) misfit hangt in de lucht, desalniettemin zag Martin het rooskleurig 
in en koos voor 2♣. Kees Jan bood 3♦ en toen kon Martin niet veel anders meer 
dan naar 4♠ gaan, allen passen. 
 
Als je de NZ-handen bekijkt, ziet 4♠ er hopeloos uit (en dat is het ook na een 
troefuitkomst), maar west weet van niks en komt te hulp met de start van ♥V. Die 
neem je met de aas in de hand. Hoe ga je verder? 



 
Het ziet er aantrekkelijk uit om door te gaan met ♥T om te snijden over west, 
maar dat is niet de manier om 4♠ te maken! Je mag ♥T niet spelen (die heb je 
later nodig als entree). Het beste kan je beginnen met de drie topslagen ♦A,  ♦H 
en ♣A te incasseren en daarna een cross ruff op te zetten. Na de drie toppers in 
de lage kleuren speel je ruiten, getroefd, klaveren, getroefd, ruiten, getroefd en 
klaveren, getroefd. De tegenpartij werkt mee, want zowel de ruiten als de 
klaveren zitten rond. Dit is nu de positie, zuid is aan slag:  
 
Spel 24 Noord (Martin) 
O/-  ♠ - 
  ♥ H 9 5   
  ♦ - 
  ♣ V T     
West     Oost  
♠  A 2 ♠ V B 8 4 
♥  B 7 6 ♥ 8  
♦  - ♦  - 
♣  -       Zuid  ♣ - 
 (Kees Jan) 
 ♠ T 9 7  
 ♥ T 
 ♦ T   
 ♣ - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pas nu speel je  ♥T naar de heer en harten terug uit de dummy; de tegenpartij kan 
nu niet voorkomen dat je van ♠T97 altijd nog een slag maakt en daarmee breng je 
je totaal op tien. Kees Jan speelde in slag twee harten na en ging uiteindelijk twee 
down, dat uitsloeg met twee down in 3SA aan de andere tafel.  
 
Op zondag gaat het behoorlijk goed. Uiteindelijk scoren we dit weekend  77,26 
(en dat wordt eventueel wat meer als ons protest wordt toegekend) , gemiddeld 
12,88.  We rukken op naar de vijfde plaats. Toch is promotie verder weg dan ooit, 
want de nummers 1 (BCO1),  2 (Het Witte Huis 3) en 3 (BC Theseus) gaan als een 
speer en zijn met nog maar vijf wedstrijden te gaan al bijna niet meer te 
achterhalen. 


