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In het vierde en laatste weekend van de externe viertallencompetitie (eerste 
divisie) is het ons, Star 1, niet gelukt om het gat naar de top drie te dichten. We 
zijn blijven steken op de vierde plaats. Elk speelweekend van deze competitie 
zijn we een paar plekken opgeschoven richting top, dus met gevoel voor pathos 
zou je kunnen stellen dat de competitie net één weekend tekort duurde. In 
werkelijkheid was het gat naar de nummer drie met ruim 20 vp’s te groot om 
van een echte kans te spreken.  
 
Als je de stand na het derde weekend bekeek lag de top drie al haast buiten 
bereik, gezien de marge die de nummers 1 t/m 3 hadden. Even waren we op een 
vp of 12 genaderd van de top drie, maar uiteindelijk is hun positie niet in gevaar 
gekomen. BCO 1 werd met twee vingers in de neus kampioen (met Rob van den 
Bergh-Ricardo Westerbeek en Agnes Snellers- Wubbo de Boer). Als je het positief 
bekijkt hebben we gedaan wat binnen de mogelijkheden lag: best of the rest 
worden.  
 
Ik had vooraf gedacht dat we ons wel in de strijd voor promotie naar de 
meesterklasse konden mengen. Daar is het niet echt van gekomen. Wat ik mezelf 
kwalijk neem, is dat ik te veel kansen onbenut heb gelaten. Neem dit spel (spel 11 
uit ronde 21):
 
Spel 11 Noord  
Z/-  ♠ 9 7 2 
  ♥ 9 6 
  ♦ A H V 
  ♣ A T 7 4 2 
West (Remco)  Oost (Henk) 
♠    ♠ T 8 4 
♥   ♥ H B T 2 
♦   ♦  T 9 6 
♣         Zuid  ♣ 9 8 5 
 ♠  
 ♥  
 ♦  
 ♣   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bieding: 
West Noord Oost Zuid 
(Remco)  (Henk)  
- - - 1♠ 
2♣ pas pas 2♥ 
pas 4♠ pas pas 
pas 

Remco kwam uit met ♣H voor de aas, de leider gooit in zijn hand een hartje af. De 
leider speelde nu een schoppen naar de heer voor de aas van Remco, die ♣V 



naspeelt, getroefd door de leider. Nu speelt de leider ♥A en een kleine harten na, 
waarop Remco een ruitje weggooit. Ik win de slag met ♥T.  In deze situatie ben ik 
dus aan slag gekomen met ♥T: 
 
Spel 11 Noord  
Z/-  ♠ 9 7  
  ♥ - 
  ♦ A H V 
  ♣ T 7 4  
West (Remco)  Oost (Henk) 
♠    ♠ T 8  
♥   ♥ H B  
♦   ♦  T 9 6  
♣         Zuid  ♣ 9  
 ♠  
 ♥  
 ♦  
 ♣   
 
Je weet dus inmiddels dat de leider een 5-6-2-0 had. Wat speel je nu na en 
waarom?  
 
Ik redeneerde als volgt: als ik ♠8 naspeel en de leider speelt ♠V, waaronder bij 
partner de boer valt, kan de leider nog maar één harten troeven. Hij kan er nog 
eentje kwijt op een hoge ruiten, maar ik ga dan nog ♥H en ♠T maken voor één 
down. Niet gek geredeneerd, maar ik had buiten de waard gerekend. De leider 
kan het spel nu maken via een coup en passant, want dit gebeurde:  
 
Spel 11 Noord  
Z/-  ♠ 9 7  
  ♥ - 
  ♦ A H V 
  ♣ T 7 4  
West (Remco)  Oost (Henk) 
♠ B   ♠ T 8  
♥  - ♥ H B  
♦  8 7 4 3 ♦  T 9 6  
♣ B 6 3      Zuid  ♣ 9  
 ♠ V 6 5 
 ♥ V 8 7  
 ♦ B 5 
 ♣ - 
 



De leider nam de teruggespeelde ♠8 met de vrouw, bij Remco viel inderdaad de 
boer. De leider troefde een harten in dummy en troefde nog een klaveren in de 
hand. Nu speelde hij ♦AHV (ik moest steeds bijlopen) waarop hij nog een harten 
weggooide. Nu speelde hij weer klaveren uit de dummy. De leider had nog een 
troefje en ♥V, ik ♥H en ♠T, maar kon niet voorkomen dat hij zijn troefje en 
passant kon maken.  
 
Hoe moet het dan wel down? Op het moment dat ik met ♥T aan slag kwam, had 
ik niet ♠8 na moeten spelen, maar gewoon harten! De leider moet bekennen en 
Remco kan troeven met ♠B. Met ♠97 in de dummy voor mijn ♠T8, komt er altijd 
nog een troefslag binnen. Heeft de leider ♠HVB-vijfde, dan is het helaas 
pindakaas, dan kan het dan nooit down; harten naspelen in plaats van schoppen 
kost dan alleen een overslag.  
 
Hoe verliep dit spel aan de andere tafel? Daar zat Martin op de zuidplaats en hij 
koos ervoor om met 1♥ te openen. Hij herbood na 2♣ van west, pas, pas, 2♠ in de 
veronderstelling een 6-5 aan te geven, maar niet zo opgevat door Kees Jan. Na 
enige twijfel koos hij er voor om 3SA te herbieden en dat werd het eindcontract. 
Oost kwam uit met ♣5 (1e/3e/5e). Kees Jan gooide in de dummy een schoppen 
weg en nam ♣B met de aas. Hij speelde nu ♥9 na, die niet gedekt werd en legde 
klein in de dummy, de negen won dus de slag. Nu schoppen naar de heer voor de 
aas en een kleine klaveren na. Kees Jan deed het weer goed door ♣T te leggen. 
Nu harkte hij met behulp van de snit op ♥H negen slagen bij elkaar.  Well done.  
 
Natuurlijk had de leider 4♠ makkelijk kunnen halen (zelfs elf slagen zijn haalbaar), 
als hij gewoon een keer harten naar de vrouw had gespeeld, maar nu hij dit niet 
deed, kregen we ineens de kans op een swing, die ik niet benutte… 
 
Ook op dit spel (spel 1, ronde 21) kleunde ik er behoorlijk naast:  
 
Spel 1  Noord (Remco) 
N/-  ♠ A 8 
  ♥ 6 5 
  ♦  A B 9 8 
  ♣ 6 5 4 3 2  
West     Oost  
♠  H V B T 7 6 ♠ 4 3 2 
♥  - ♥ V T 9 8 3 
♦  H 7 6 3 ♦  T 5 4 
♣  A B T       Zuid  ♣ 8 7 
 (Henk) 
 ♠ 9 5 
 ♥ A H B 7 4 2 
 ♦ V 2 
 ♣ H V 9 

 
 
 
 

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



West komt tegen 4♥ gedoubleerd uit met ♠H. Ik nam met de aas en speelde 
harten uit de dummy. Oost speelde ♥3! Durf je die door te laten lopen? Gezien 
het doublet van oost zou je verwachten dat hij ♥VT983 heeft, maar zou hij met 
die holding niet de acht inleggen?  Ik deed toch maar ♥B. Dat was fout, west 
gooide een schoppen weg. Nu ♦V, gedekt met ♦H voor de aas. Nu terug naar de 
hand en een snit op ♦T om daarna op ♦B een schoppen weg te gooien? Ik deed 
het, de kans dat west ♦T had leek me best groot. IJdele hoop op contract of min 1, 
toen ♦T mis zat kwam het dak naar beneden:  drie down, 500 weg. Aan de andere 
tafel werd ook 4♥ gedoubleerd gespeeld, hier ging het maar één down. Had ik ♥6 
door laten lopen, dan was ik dichtbij contract gekomen als ik er met schoppen uit 
ga. West komt aan slag en zit een soort van ingegooid. Hij kan het dan nog wel 
één down krijgen door ♦H, ♣B of ♣T na te spelen. Niet makkelijk.  
 
We scoren dit weekend ruim 13 gemiddeld. Zeker niet slecht, maar dat had echt 
meer kunnen zijn. Als we willen promoveren naar de meesterklasse, zullen we 
zeker scherper aan tafel moeten zitten. Nu is de kans voorbij, maar we zullen 
volgend seizoen opnieuw een gooi wagen naar promotie. Wie weet lukt het dan 
wel. En we hebben nog een ijzer in het vuur, Star 2 handhaafde zich vrij 
gemakkelijk, dus we keren in ieder geval met twee teams terug in de eerste 
divisie.  


