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Altijd leuk als je mag schrijven terwijl je bovenaan staat. Wat wel zorgelijk aan het worden is 

dat we niet eens meer ons loopbriefje ophalen. Frank en Peter OW aan tafel 2, JW en ik NZ 

aan tafel 1. Vanavond beginnen we tegen Star 8, die we ook tegen gaan komen in district 

oost. Gelijk het eerste spel zijn er punten te verdienen. 

 
Spel 7 
Z/ALL 

 AB9863 
 3 
 B8 
 VB94 

 752     - 
 V84     1065 
 H753    V109642 
 H103    7652 

 HV104 
 AHB972 
 A 
 A8 

West  Noord  Oost  Zuid 

WJ  Aris  Niels  JW 
      2  
P  2   P  2  
P  2   P  3  
P  4   P  4  
P  4SA  P  5  
P  …5   P  7  
P  P  P 
 
JW was verbaasd dat ik azen ging vragen en zei:” als we met schermen hadden gespeeld, 

dan had ik tegen mijn schermmaat gezegd dat ik altijd doorbied”. 

Ik heb 5  geboden met wat nadenken om naar V te vragen en 7  was het logische 

antwoord. Het spelen was verder niet zo interessant, 2 keer harten troeven en je hebt 13 

slagen. 

 

Ons nevenkoppel komt nog wel eens met scherpe slems dan wel manches aanlopen, spel 

10 was er eentje uit die categorie. 

 



Spel 10 
O/ALL 

 H97 
 V4 
 53 
 HB10765 

 AB83    V10652 
 765     AH8 
 V10     AH942 
 V832     - 

 4 
 B10932 
 B876 
 A94 

West  Noord  Oost  Zuid 

Frank  Jaap  Peter  Paul 
    1   P 
3  *  Dbl  6   P  * Bergen 
P  P  P 
 
3  was reverse Bergen (9-11 met 4 kaart steun). Peter bedacht dat Frank de goede punten 

moest hebben. Daarnaast Peter en iets missen, die 2 gaan niet samen. Na het uitkomst-

doublet start zuid toch met B. Peter pakt A en speelt schoppen naar B voor H van 

noord. Die gaat verder met V voor H. Peter speelt 2 keer troef, ziet dat noord 3-2-?-? 

verdeling heeft. Gaat eens diep in de denktank en speelt ruiten naar 10. De redenatie was 

dat noord voor zijn doublet waarschijnlijk wel een 6 kaart zal hebben en dan blijven er maar 2 

ruitjes over.   

 
Spel 6 was ons laatste spel van de wedstrijd en voor mij een lastig spel. 
 



Spel 6 
O/OW 

 A1094 
 A1092 
 103 
 H82 

 H762    VB853 
 B84     V 
 H86     AV74 
 965      VB3 

 - 
 H7653 
 B952 
 A1074 

West  Noord  Oost  Zuid 

WJ  Aris  Niels  JW 
1   P 

3   P  P  Dbl 
P  4   P  P 
P 
 
De start is V, je ziet dat je 2 ruiten en 1 klaveren zeker moet afgeven en dan moet je de 

harten voor 0 verliezers spelen. Ik wil de ruiten vanuit zuid aanspelen en troef de eerste slag 

op tafel. Een kleine ruiten voor V ( 8 bij west). Dan komt er verrassend V, ik geloofde er 

niks van dat dat van VBx zou zijn. Naar de hand laten lopen en weer ruiten spelen. Die 

gaat naar H en daar ligt 6 op tafel. Door het afgooien weet ik dat A niet gaat vallen, ik 

moet wel troeven. Ik speel 9, V , H en 4. Vervolgens 5, 8 en 10 die houdt. Er komt 

nu een ingooi in beeld waarbij B niet meer van belang is waar die zit. Dit is nog over: 

 A109 
 A 
 - 
 82 

 H76     B85 
 B     - 
 -     A 
 96      B3 

 - 
 76 
 9 
 A107 

9 getroefd, 9 getroefd met A west een schoppen weg. A en 10 getroefd en 

overgetroefd. West heeft alleen nog klaveren over, helaas bleek B gewoon goed te zitten. 

Ik had dus ook gewoon harten naar het aas kunnen spelen, dan ontstaat dezelfde eindfiguur. 

 
Het resulteerde in een ruime overwinning en een solide prolongatie van onze 1e plaats. 



De 2e wedstrijd was tegen BCO-1, ook altijd goed voor een leuke pot. 
 
Spel 20 werd aan beide tafels het goede slem gemist. Spel 24 was een duur spel voor ons.  
 
Spel 24 
W/- 

 4 
 HB1032 
 V1065 
 V73 

 AV72    H1053 
 865     7 
 H2     AB973 
 AB94     1062 

 B98x 
 AVxx 
 xx 
 Hxx 

West  Noord  Oost  Zuid 

Agnes  Aris  Wubbo  JW 
1   1   Dbl  2  
2   P  3   P 
4   P  P  Dbl 
P  P  P 
 
Deze scherpe 4  werden door Wubbo en Agnes vrolijk geboden. Eigenlijk hangt het spel op 

de tussenkaarten in klaveren, aangezien wij die kaarten niet hadden, gaat het spel makkelijk 

over tafel. 

 



Op spel 27 ging Wubbo er eens goed voor zitten. 
 
Spel 27 
Z/- 

 V2 
 V3 
 87542 
 V642 

 AHB1065    87 
 AB7     H5 
 A     HVB10963 
 H53      B7 

 943 
 1098642 
 - 
 A1098 

West  Noord  Oost  Zuid 

Agnes  Aris  Wubbo  JW 
2   P  2   P 
2   P  3   P 
3SA  P  4   P 
4   P  6   P 
P  P 
 
De start is bepalend, degene met het loefje starten met 10. We zullen nooit weten of de 
leider het dan goed had gedaan. In de praktijk werd met A gestart en dan is het snel 
gedaan. 
 



Na deze 2 spellen wisten we dat we niet voor zouden staan. Ons laatste spel van de avond 
was spel 18. 
 
Spel 18 
E/NZ 

 VB1072 
 HB7 
 H63 
 H6 

 -      A8 
 A1064     V832 
 10952     AB87 
 V10875      B32 

 H96543 
 95 
 V4 
 A94 

West  Noord  Oost  Zuid 

Agnes  Aris  Wubbo  JW 
    1SA  P 
3   3   P  4  
P  P  P 
 
1SA was 9-12 en dat speel ik zelf ook. Ik heb dan altijd het gevoel dat tegenstanders 

vervolgens reageren als een stier op een rode lap. Ze bieden de manches nog sneller dan 

dat je kans hebt gekregen met je ogen te knipperen. Ik zat nu zelf in de situatie met deze 

noord hand. 3  bieden kan natuurlijk dramatisch uitpakken. Geniaal en oliedom liggen dan 

dicht naast elkaar. In dit geval pakt het fantastisch uit en blijkt maat meer schoppens te 

hebben dan ik. Het probleem zit natuurlijk in de harten positie. De zo gevreesde HB 

beslissing. Gelukkig werd dit probleem voor me opgelost en hoefde ik niet te kiezen. 

Door dit spel pakten we nog aardig wat punten terug, het was echter niet genoeg om de 

wedstrijd nog te winnen.  

Als je aan het einde van de avond ongeveer 25 punten hebt gehaald en nog steeds 

comfortabel aan de leiding gaat, dan heb je niets te klagen. 


