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Een avondje sansen 
 
door Aris Verburgh 
 
Ik mag spelen met de kersverse kampioen van de 2e divisie regio Eindhoven. Louk vondt het 
verschil met district Amsterdam enorm, toch moet je het dan nog steeds wel gewoon doen. 
Helaas voor hem moest hij het met mij doen deze avond en was de tegenstand misschien 
ook wel wat sterker. Het werd een SANS avondje zullen we maar zeggen. 
De helft van het aantal contracten werd in SA gespeeld, wel varierend van 1SA t/m 6SA. 
Direct op spel 2 zijn er paren die 3SA+2 halen, maar ook enkele die 4 of 5 down gaan. 
 
Spel 2 
O/NZ 

VB7543 
A 
1095 
H73 

H862    A9 
H75    B98643 
A76    B32 
1095     82 

10 
V102 
HV84 
AVB64 

West  Noord  Oost  Zuid 
Hans  Aris  Willem  Louk 
    P  1  
P  1   P  2  
P  2   P  2SA 
P  3SA 
 
Tamelijk aangetrokken geboden en west start met 5. Je telt 6 slagen en de resterende 3 
slagen zullen uit de ruiten moeten komen. De beste kans daarop is gewoon 10 door laten 
lopen. Als je braaf begint met ruiten naar H en vervolgens oversteken naar H om 
nogmaals een ruiten op te spelen, dan ga je down met Bxxx bij oost of west dat maakt niet 
uit. Voor OW om het spel op 9 slagen te houden moet je nog wel even schoppen switchen 
voor A en daarna weer harten spelen. De score staat laat zien dat 4 slagen oprapen in de 
verdediging best lastig is. 
 
Als je altijd optimistisch bent, dan zit je regelmatig te hoog. In paren loont het vaak niet om te 
scherpe manches te bieden. Spel 9 had ik in viertallen zeker de manche geboden in paren 
heb ik zuinig gepast op de invite van Louk.  
 



Spel 9 
N/OW 

86 
AB10 
1098 
HV654 

1095    HB42 
V43    98652 
A765    V3 
A83     92 

AV73 
H7 

 HB42 
B107 

West  Noord  Oost  Zuid 
Herman Aris  Stef  Louk 
  1SA  P  2SA 
P  P  P 
 
De start is 2 via V voor A. Je hebt nu wel een behoorlijk problem, want de enige zeker 
entrée naar je hand is verdwenen. Als OW A ophouden kan het nog best lastig worden. 
Eerst maar op de ruiten af met 10 voorspelen. Die wordt gedekt en dan heb je ineens 
slagen over. 
 
Spel 12 is typisch een spel waarin de paren blij zullen zijn dat ze afgesproken hebben hoe je 
een 27 punten hand kan vertellen. Conny en Jan hadden die afspraken in ieder geval prima 
op orde. 
 
Spel 12, W/NZ 

B1083 
10963 
942 
V5 

AH5    V74 
AHV5   B74 
AH8    105 
A32     H8764 

962 
82 
VB763 
B109 

West  Noord  Oost  Zuid 
Jan  Aris  Conny  Louk 
2   P  2   P 
3SA  P  4SA  P 
5  ` P  6SA 



Het spelen heeft weinig om het lijf, Jan geeft een klaveren slag af en het spel kan weer in het 
bord. 
 
Spel 16 is een interessantere 3SA.  
 
Spel 16, W/OW 

109 
V53 
10532 
10983 

V6    A532 
H964    107 
H64    AV98 
A652     VB7 

HB874 
AB82 
B7 
H4 

West  Noord  Oost  Zuid 
Wim  Aris  Nico  Louk 
1   P  1   1  
P  P  DBL  P 
2SA  P  3SA  P 
P  P 
 
Ik start gewoon met 10, door Louk gepakt met H en een kleine harten terug voor V. Ik zit 
nu wel moeilijk, moet ik 9 spelen of toch met harten doorgaan. Uiteindelijk toch maar voor 
5 gekozen, maat switched ten slotte niet voor niks. Louk kan die natuurlijk lezen dat we 
verder van de harten af moeten blijven. Louk gaat van slag met 4 voor V van west. Die 
speelt een kleine klaveren voor het geval dat noord H heeft. Die kaart zit bij zuid en die 
speelt weer klaveren, de volgende eindfiguur ontstaat met oost aan slag: 

 
3 
10532 
109 

    A5 
H9     
H64    AV98 
A6     7 

B87 
B8 
B7 

 

Ik zie de dwang al aankomen, de leider speelt eerst A en H, neemt H ook mee en speelt 
dan de derde ruiten. Er zijn 2 manieren om het contract te halen. De snit op 10 of de lage 



kleuren dwang, beide speelwijzen werken op dit spel. Ik heb meer met een leuke dwang dan 
een gewone snit zal ik maar zeggen. 
 
Als laatste nog een spel met een uitkomst dilemma voor oost. Maat heeft een uitkomst DBL 
gegeven en moet je dan t.a.t. starten met die kleur? 
 
Spel 20 
W/ALL 

AHV6 
AB2 
AVB9 
106 

2    B98743 
9843    V65 
76    854 
AVB972    8 

105 
H107 
H1032 
H543 

West  Noord  Oost  Zuid 
Bart  Aris  John  Louk 
  2SA  P  3  
DBL  3   P  3SA 
 
John besluit toch maar met 3 te starten. Gelijk 10 geprobeert en vervolgens V gesneden 
over de veilige hand voor +2.  
 


