
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Zomerdrive, 3e avond, 17 mei 2018 
 
Maar 104 impen 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Vlak voor Paul’s geplande vakantie konden we nog even aanschuiven op de Hommel voor 
28 spellen. We begonnen lekker en de punten bleven binnenstromen. Het leek het WK wel. 
De tegenstanders maakten geregeld een doelpunt in eigen goal en anders lieten ze een 
steek vallen zoals de doelman van Frankrijk in de finale. Wij waren niet te beroerd om de 
voet waar nodig tegen de bal te zetten om zodoende optimaal van de misstap gebruik te 
maken.  
Aan het eind van de avond hadden we een batig saldo van maar liefst 104 impen! Een getal 
dat je niet vaak ziet. Voor mij is het de tweede keer in mijn bridgecarriere dat ik boven de 100 
scoor; de eerste keer speelde ik nog bij One Down Delft – ik ben nu zeker twee keer zo oud. 
Toen was het bijzonder dat er geen “min” in de wij-kolom stond. Gisteren echter hadden we 
wel degelijk één grote en een paar kleine minnetjes en daarnaast hadden we een aantal 
plussen kunnen vergroten door van het rode kaartje gebruik te maken.  
 
Eerst maar eens een kwisje over een paar belangrijke: 
 

Spel 18 
Noord 
O / NZ 

♠ V83 
♥ AV75 
♦ A7 
♣ 7543 

West  Noord  Oost  Zuid 
    pas  pas 
1♦  dbl  1SA  2♥ 
pas  pas  3♦  allen pas 

 

Spel 1 
West 
N / - 

♠ AH6 
♥ 6 
♦ 95 
♣ HB109652 

West  Noord  Oost  Zuid 
  pas  pas  1♠ 
4♣  pas  4♥  5♦ 
dbl  5♠  pas  pas 
dbl  allen pas 

 

Spel 16 
Zuid 
W / OW 

♠ B876543 
♥ - 
♦ H94 
♣ A103 

West  Noord  Oost  Zuid 
1♦  2♣  dbl  2♠ 
pas  pas  3♥  3♠ 
4♥  allen pas 

 

Spel 10 
West 
O / Allen 

♠ 9632 
♥ HV873 
♦ 95 
♣ 103 

West  Noord  Oost  Zuid 
    pas  1♥ 
pas  3♣  pas  3♠ 
pas  4♣  pas  4SA 
pas  5♥  pas  6SA 
allen pas 

 
 
We startten op tafel 2, dus spel 5 was het eerste spel. Gegeven de kwetsbaarheid besloot ik 
me actief met het bieden te bemoeien: 



 
 
west  noord  oost  zuid 
Paul    Jaap 
  1SA  2♥ *  pas  * Multi defense: ♠ of ♣/♦ 
2♠ *  pas  3♣  allen pas * non forcing relay 
 
Door het gunstige zitsel is het 4♥ voor NZ. Na een niet al te scherpe defense ontsnap ik met 
1 down. De eerste 6 impen zitten in de tas. 
 

 
west  noord  oost  zuid 
Paul    Jaap 
    pas  pas 
1♠  dbl  2SA *  pas  * invite met 4+ ♠ 
3♠  allen pas 
 
In het verleden zou ik met een 5-kaart mee blind de manche geboden hebben. Echter, met 
een 5332 tegenover een 5332 en mogelijk slecht geplaatste plaatjes in de minors inviteer ik 
wel, maar stop ik als Paul een minimum aangeeft. Nauwkeurig, terwijl 80% van de paren wel 
de manche biedt. Een aanzienlijk aantal daarvan wordt beloond als NZ uitnemen met 5♥... 
 
Op naar de volgende tafel. Tijd voor het eerste uitkomstprobleem: 



Spel 18 
Noord 
O / NZ 

♠ V83 
♥ AV75 
♦ A7 
♣ 7543 

West  Noord  Oost  Zuid 
    pas  pas 
1♦  dbl  1SA  2♥ 
pas  pas  3♦  allen pas 

 

 
 
Was u met harten uitgekomen? Ik niet, ik startte ♦A. Dummy bekijken. De kans dat mijn 
rechtertegenstander ♥H had, was mij te groot. Nu hobbelde het 1 down. Niet spectaculair 
maar wel fijn om te zien dat je de juiste beslissing hebt genomen. 
 
Op naar tafel 1 en tijd voor het volgende uitkomstprobleem: 
 

Spel 1 
West 
N / - 

♠ AH6 
♥ 6 
♦ 95 
♣ HB109652 

West  Noord  Oost  Zuid 
  pas  pas  1♠ 
4♣  pas  4♥  5♦ 
dbl  5♠  pas  pas 
dbl  allen pas 

 

 
Paul schiet mij hier te hulp door 5♦ te bieden; als hij niet biedt en west biedt nog 5♣ kom ik 
met schoppen uit en gaat 5♣ over tafel. Met een 6-6 in handen is Paul niet gauw stil te 
krijgen... West moet uit en start niet onlogisch met ♥6. Nu gaat 5♠ over tafel omdat de klaver-
verliezer weggaat op ♥A en west met schoppen opstapt als leider vanuit zuid een troefje 



opspeelt. Double dummy is een kleine schoppen de beste start, leider gaat niet de vrouw 
leggen, maar op zich kan starten met een hoge schoppen ook nuttig zijn – je ziet dummy en 
weet dan dat een klaverswitch de beste kans is op down. 
 
Op tafel 4 krijgt Rene van Dijk in zuid dit uitkomstprobleem: 
 

Spel 16 
Zuid 
W / OW 

♠ B876543 
♥ - 
♦ H94 
♣ A103 

West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Nils  Jaap  Rene 
1♦  2♣  dbl  2♠ 
pas  pas  3♥  3♠ 
4♥  allen pas 

 
Rene start ♣A en speelt klaver door. Toen was het gemaakt: 

 
 
Schoppenstart was op dit contract populair en dat leidt op eenvoudige wijze tot 2 down. Wij 
kregen 12 imp in de schoot geworpen. Being at the right place at the right time. Wellicht is 
aan de andere tafels het bieden anders gegaan, en was schoppenstart daar meer opgelegd. 
Na ♣A start wil je als noord partner schoppen laten switchen. Ik denk dat ♣V dan de beste 
kaart is; dat lijkt ♣H te ontkennen en dan komt zuid er denk ik wel uit. 
 
Op de volgende tafel springt dit spel er een beetje uit: 
 
  



 
west  noord  oost  zuid 
Paul    Jaap 
pas  1♠  2♦  2♥ 
3♦  3♥  5♦  5♥ 
dbl  allen pas 
 
De kwetsbaarheid is gunstig en NZ lijken veel punten in harten te hebben en dan heeft 5♦ 
zomaar een kans. Niet vandaag, maar zuid laat zich nog verleiden tot 5♥ (en dat ziet er niet 
gek uit; principle of lesser risk). Paul’s harten zijn goed genoeg om doublet te zeggen, en dat 
levert 100 extra op en 7 imps. 
 
Ging dan elke tafel goed? Nee hoor! We hadden het moeilijk tegen Yvonne Laurens en Cora 
van Leeuwen. Eerst deze: 

 
west  noord  oost  zuid 
Paul  Yvonne Jaap  Cora 
  1♣  1♦  1♠ 
2♥  3♣ !?  allen pas 
 
3♣ gaat 4 down en hoewel dat 5 imps opleverde zou een doublet door mij een veelvoud 
daarvan hebben opgeleverd, hoewel NZ de schade kunnen beperken door naar 3♠ te 
vluchten. Er zijn 2 vragen van belang: 
 



1. Is doublet na 3♣ straf? Ik denk van wel, we hebben elkaar immers gehoord. 
2. Is doublet opgelegd? De frequentiestaat zegt van niet, zelfs 4♣ kwam in alle gevallen 

door de keuring 
 
Dan naar het laatste uitkomstprobleem: 
 

Spel 10 
West 
O / Allen 

♠ 9632 
♥ HV873 
♦ 95 
♣ 103 

West  Noord  Oost  Zuid 
    pas  1♥ 
pas  3♣  pas  3♠ 
pas  4♣  pas  4SA 
pas  5♥  pas  6SA 
allen pas 

 
De vraag is of je hier ♥H moet starten. Rechts heeft er ook 5 van, en je kunt het met die start 
mogelijk maken voor leider om op die kleur af te gaan. Je hebt echter ♥8 dus helemaal er op 
binnenlopen zal leider niet lukken. Tafel lijkt een bakkleur in klaveren te hebben en dan moet 
je hopen dat partner aan slag komt en jou de downslag gunt. 
Als je een echt goede partner hebt, maakt het natuurlijk niet uit: 
 

 
 
Pijnlijk. Paul start ♦9, via ♦10 en ♦B voor ♦A. Zuid speelt ♣V... en ik buk ! Domoor! 
Leider zal wel 2 entrees hebben in dummy dus de klaverenoptocht ga ik niet tegenhouden. 
Als ik echter ♣A neem en harten naspeel dan kan zuid nooit meer ♠HV incasseren en gaat 
deze nog slagen in ruiten verliezen; de hand van leider is onbereikbaar na een hartenswitch.  
6SA maakte tegen ons, en dat kostte 14 imps; speel ik het down dan levert het 12 imps op: 
26 imps in de kering – we hadden dus zelfs 130 imps kunnen halen! 
 
We maken een en ander op het laatste spel van die tafel goed: 
 



 
 
west  noord  oost  zuid 
Paul  Yvonne Jaap  Cora 
1♣  pas  1♥*  4♦  * schoppen 
4♠!  allen pas 
 
Dit contract gaat 1 down, maar dat is een goede safe tegen 4♦. In de praktijk echter boden 
vele paren nog 5♦ en dat blijkt niet eenvoudig te verdedigen. Het lukte slechts één paar 5♦ 
down te spelen en daardoor leverde 4♠ min 1 van ons weer een vracht impen op.  
Vanuit defense is 5♦ zeer interessant. Je moet als defense in alle kleuren een slag maken, 
maar als je start met ♠HV komt ♠A op snit te zitten; na ♠H, ♠ na gaat ♠V in de derde ronde 
vallen. Dus waar naartoe switchen na ♠H? ♥H is niet goed, dat geeft leider een kans om ♥B 
te ontwikkelen om een ♣ op te lozen. Een fiasco zit in een klein hoekje! 
 
Na deze zware tafel mochten we tegen Frank Veger en Peter van der Voorden.  

 
west  noord  oost  zuid 
Paul  Peter  Jaap  Frank 
    1♣ *  pas  * vanaf 2 
1♦ *  pas  1♠ **  pas  * harten  ** onevenwichtig 
2♣  allen pas 
 
Ik heb een drol aan toonder, maar wel 11 punten, 2 tienen en een prima rebid. Paul weet dat 
ik 4+ in ♣ heb, een 4-kaart schoppen en prefereert 2♣. NZ hebben geen van beiden een 
hand om erin te komen. Agressiviteit loonde weer. 
 



Het laatste spel van deze voor ons memorabele avond: 
 

 
west  noord  oost  zuid 
Paul  Peter  Jaap  Frank 
pas (!?) pas  1SA *  4♦  * 12-14 
4♥  pas  pas  dbl 
allen pas 
 
Frank’s doublet is speculatief, maar dat is het 4♥-bod van Paul ook.  
Peter start ♦V, Paul troeft. Hij speelt nu eerst ♣A, ♣ na. Frank stapt op en gaat af op een 
schoppenintroever. Hij krijgt die, maar de rest is voor Paul. Deze 9 impen brachten ons totaal 
op 104, dus ze waren op hun eigen manier nuttig. 
 
Hebben we goed gespeeld? Op één spel na, ja. We waren alert en hebben ook in het 
tegenspel meestal goed geopereerd. Maar écht bijzondere dingen hebben we nou ook weer 
niet gedaan. Wellicht maak ik zo’n score nog één keer mee, dan ben ik waarschijnlijk een 

jaar of tachtig ☺. 

 


