
AFGELOPEN ZONDAG TIJDENS DE EXTERNE VIERTALLEN … 
 
25-02-2018, 2e Divisie groep 2 Oost – ronde 12 (laatste competitiedag) 
 
Start je singleton! 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Op de op-één-na laatste wedstrijd van deze externe competite moesten we tegen 
Schuttersveld 2. Het zou mooi zijn om een goed resultaat neer te zetten, want daarmee 
zouden we zeker zijn van handhaving, terwijl we aan het begin van de dag al nul kansen op 
promotie hadden.  
Spel 2 droeg significant bij aan onze 19.30 – 0.70 overwinning en een gerust gevoel. 
 
Ga eerst een op de stoel van Niels de Bruin zitten.  
 
♠ 8 
♥ V74 
♦ AHB97654 
♣ 9 
 
Waarmee zou u openen? U bent gever, niet tegen wel. 
 
Bij gunstige kwetsbaarheid opende Niels als oost in de eerste hand met 5♦, en mocht dat 
spelen. Het resultaat laat ik nog even open.... 
 
Bij ons aan tafel vond leider dat de ruiten dicht waren en opende 3SA! 
 
Ga nu eens op de stoel zitten van mijn partner Paul Schriek, Zuid: 
 
♠ AHVB97 
♥ 3 
♦ 1032 
♣ V107 
 
Paul vond zijn schoppen afdoende ‘dicht’ om zeker te weten dat 3SA down zou gaan. Hij 
doubleerde dus. Links biedt 4♣ (Pass or Correct) en nu biedt partner.... 4♠!!!  
Paul knipperde met zijn ogen. 4♥ lag meer in de lijn der verwachting ☺. 
 
Rechts biedt 5♦ en Paul vond zijn hand nog wel een 5♠-bod waard. Begrijpelijk. Het bieden is 
echter nog niet afgelopen. Links biedt 6♦ en partner past. Als wij een kwetsbare manche 
bieden dan is een dergelijke pas altijd forcing. Rechts past en Paul mag. 
 
Doublet of 6♠??? 
 
U raadt het al, ook omdat ik zei dat dit spel significant bijdroeg aan onze overwinning. Paul 
bood na een denkpauze van 5 minuten klein slem in schoppen. Ik moest wel een renonce 
ruiten hebben vanwege mijn forcing pas, en bij gebrek aan plaatjes in schoppen rekende 
Paul op iets nuttigs in harten en klaveren. Ook ging 6♦ wellicht niet eens down. 
West (links) doubleerde redelijk vlot. Of dit een Lightner-double was is onduidelijk, rechts 
dacht kennelijk van niet, want deze startte met een hoge ruiten. Het spel: 
 
 



 

 

Als oost start met zijn singleton klaver, dan ben ik (leider in Noord), kansloos. Na ♦H-start 
echter zag ik dat het contract nog kansen had. Ik troef de start, steek over naar ♠A en speel 
een harten op. Vanwege de 3SA-opening is de positie van ♥A namelijk bekend en ik heb 
zowiezo geen keus.  
Daarnaast zitten de harten netjes 4-3, en daarom kan ik op ♥H en de 5e harten twee klaver-
verliezers ecarteren. Maar ook als west meer harten heeft maak ik het want ik kan west dan 
in een harten-klaverdwang brengen. 6♠X contract was 1660. 
 
Niels de Bruin noteerde uiteindelijk een overslag toen er geen harten werd gestart. Ook hier 
was de start van een singleton dus winnend geweest tegen 6♦. Ook hier niet voor de 
introever, maar voor het ontwikkelen van een tweede slag! Bij de score werd dus 420 
opgeteld, in totaal goed voor 19 imps! 
 
Door dit resultaat stonden wij (Star 8) veilig. Star 3 had echter na een grote nederlaag de 
koppositie moeten afstaan. Om hen een kans te geven moesten we in ieder geval 
Schuttersveld 1 partij geven, want dat was één van de directe concurrenten en deze stonden 
inmiddels boven onze clubgenoten.  
Wij deden wat er van ons verwacht werd, we verloren licht. Star 3 won ruim. Helaas voor 
Star 3 waren en meer concurrenten en Nijmegen 3 wist ook een grote overwinning te boeken 
en dus ging de promotie nipt aan de Utrechtse neuzen voorbij. 
 
Einduitslag:  

  

 


