
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Traditie’ 

Dinsdag 4 september 2018, 1e avond interne viertallen. 

door Jaap Hazewinkel 

Het nieuwe bridgeseizoen begint volgens traditie met de interne viertallen. Deze competitie 

stoomt de teams klaar om extern goed van start te kunnen gaan. Er zijn meer leden die dit 

een geweldige competitie vinden en de zaal zat dan ook weer stampvol. Dat zie ik graag. 

Wat we allemaal niet zo zien is het werk dat de TC heeft aan de voorbereidingen van deze 

competitie-avonden. Er worden 8 sets boards voorbereid (tegen slechts de helft bij gewone 

competities) en alles wordt klaargelegd.  

Vervolgens is diezelfde TC ook nog eens bezig tot half één om alles weer op te ruimen en 

heeft het signaal afgegeven om hulp hierbij te verkrijgen, want er is geen paar 8, die deze 

taak normaliter hebben. Competente hulp, die checkt dat de boards op volgorde worden 

opgeruimd etc. Ik ben ervan overtuigd dat dat moet kunnen lukken. 

Dan heb ik het niet eens gehad over de hulp die de TC (meestal Jan Meijer natuurlijk) biedt 

bij het zoeken van invallers. Nou had ik bij afwezigheid van Paul Schriek met voormalig 

partner Leon van Lingen afgesproken, maar die moest zich ziek afmelden. Wat nu? Ik heb 

eerst geprobeerd het zelf te regelen, maar mijn eigen opties zaten óf in het buitenland of 

speelden zelf al ergens anders. Zo vond ik het wel leuk om erachter te komen dat voormalig 

partner en bestuurslid Huub Schols inmiddels in Zeeuws-Vlaanderen woont. Maar ja, nog 

steeds geen partner... Het liedje “Partnerjacht” van Harry Jekkers schoot door mijn hoofd. 

Dat gaat wel ergens anders over, maar goed. 

Geen nood, een mailtje naar Jan Meijer, die heeft nog wat alternatieven en het is in no-time 

voor elkaar. Ik prees mezelf gelukkig met Toine van Hoof als super-sub. Ik stuurde een 

systeemkaart op, en die hebben we in 20 seconden voor de speelavond nog even 

doorgenomen.  

Wat ook traditie is, lees mijn verhaaltjes van vorige jaren er maar op na, is dat we de eerste 

avond eenmaal een flink pak op de broek krijgen en de andere wedstrijd met ongeveer 

dezelfde cijfers winnen. Traditie gehandhaafd, want na 1 avond staan we met precies 20,00 

midden in de rangschikking. 

Onze aftrap was tegen BCO 1. Niels en Willem-Jan speelden op de andere tafel tegen 

Agnes en Wubbo; Toine en ik traden aan tegen Win-Kel-Der. Dit was een stroef genoegen. 

We zaten NZ en we kregen al niet veel en als we wat kregen sloot het slecht. Neem nou spel 

10, ons eerste spel van de avond: 



 

West  Noord  Oost  Zuid 

Hans  Jaap  Marcel  Toine 

    2♥ *  2♠  * 11-15, zeskaart 

pas  4♠  allen pas 

Er valt niet te ontkomen aan twee troeven, een harten- en een ruitenverliezer. Mijn ♣AH 

konden nog net niet in het putje, maar maak van ♣A een ♦H en het is ineens een heel aardig 

contract. Agnes en Wubbo stopten al in 2♠ af. 

Op het volgende spel blijkt dat voor OW de handen wél aardig sluiten: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Hans  Jaap  Marcel  Toine 

      pas 

pas  1♦  dbl  pas 

1♠  2♣  pas  pas 

2♠  allen pas 



Er liggen ondanks de slechts 23 HCP in OW en ondanks het 5-0 zitsel in troef gewoon tien 

slagen klaar voor OW. Aan de andere tafel mochten NZ 2♣ spelen en dat werd precies 

gemaakt. U ziet, geen spectaculaire spellen, maar wel een hoop keren 5 tot 7 imps weg en 

dat gaat toch aantikken. Op het volgende spel werd het erger: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Hans  Jaap  Marcel  Toine 

    pas  1♥ 

1SA *  dbl  pas  2♦  * 5 kaart laag en 4-kaart ♠ 

allen pas 

Met doublet vertel ik dat we meerderheid van punten hebben en ik een lage kleur voor straf 

kan doubleren. Ik interpreteerde Toine’s 2♦ als een zeer minimale hand, één waarbij 1SA bij 

OW wel eens over tafel zou kunnen gaan. Natuurlijk moet ik nog 3♦ bieden want als je 

partner in je 5-kaart prikt is dat altijd nog een bodje waard. Of we dan in de manche komen is 

nog maar de vraag. Hier wreekte zich het gebrek in ervaring met elkaar’s stijl.  

Zoals het zit is het klein slem met slechts 22 punten in de gecombineerde handen. Wubbo en 

Agnes boden wel door naar 5♦.  

  



Nog een laatste spel om aan te geven hoe toeval het lot van een contract kan bezegelen: 

 

Bij ons eindigt het bieden in 3SA, te spelen door oost, Marcel Winkel. In die hand kan dit spel 

niet down en dat lukt Toine en mij dan ook niet. Zou aan de andere tafel het spel door west 

gespeeld zijn, dan verklaart het de 10 imps die we op dit spel verliezen. Als noord start met 

klaver dan ontwikkelen NZ precies de slag die ze nodig hebben om het down te spelen. 

Kwestie van tempo. Down komt uit schoppen en het grappige is dat als noord mag starten en 

♠V op tafel legt het contract ook gedoemd is. Stel het gaat ♠V-H-A-10, dan speelt zuid een 

kleine schoppen terug en de ♠8 pest ♠B eruit; daarna heeft zuid nog ♠96 over oosts’ ♠75. 

Hoezo HBxxx en Axxx? Eerlijkheid echter noopt me om toe te geven dat mijn teammaten 

aan de andere tafel de weg naar 9 slagen niet vonden, terwijl oost ook hier leider was.... 

De tweede helft offreerde wat leukere spellen om over te schrijven. Op spel 15 meteen een 

slem, wat bij ons eindigde in een wash in 6♥. We speelden tegen Tim Rasser en Anja 

Jansen. 

 



De leider ziet dat óf de klaversnit moet werken óf de schoppenvrouw gevonden moet 

worden. Hopelijk heeft leider hier nooit te lang over nagedacht want de bij de standaard 

speelwijze (eerst een hoge honneur, dan de snit) komt de dame in de eerste ronde al naar 

beneden. Toine startte met schoppen dus onze leider was snel uit de brand geholpen. Merk 

overigens op dat 6SA hier een beter contract is: dat kan ook tegen een 4-1 zitsel in harten. 

Even later opnieuw een wash in 6♥: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jaap  Tim  Toine  Anja 

      pas 

1♦  pas  2♣  pas 

2♥  pas  3♥ *  pas  * sterker dan 4♥ uiteraard 

3♠ (cue) dbl  rdbl *  pas  * eerste controle 

4♦ (cue) pas  5♥ *  pas  * hoe goed zijn je troeven? 

6♥  allen pas 

Niet gek voor 20 seconden systeembespreking. Ik speel het misschien niet 100% veilig af, 

maar het spel gedraagt zich en aan allebei de tafels waren alle dertien goed. 

  



Op het volgende spel zouden zelfs Paul en ik  als ingespeeld paar niet in de juiste kleur 

terecht zijn gekomen. Voor de gelegenheid lag het board verkeerd om dus zat ik op één spel 

oost: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Toine  Anja  Jaap  Tim 

  pas  1♠  pas (?) 

1SA  pas  2♣ *  pas  * Gazzilli: echt of 16+ 

2♦ *  pas  2♠ **  pas  * 8+  ** niet 16+ 

3♣  allen pas 

Het 2♠-bod geeft aan dat ik geen 16+ heb en wel 4+ in ♣. Het is mogelijk dat 3♣ “false 

preference” is, dus ik laat het erbij. Toch heb ik wel een mooie kaart voor mijn 13 punten en 

ik zou hebben kunnen overwegen om nog een poging te wagen. Als ik dan 3♦ bied, tankt 

Toine de manche ongetwijfeld vol. Het is niet in me opgekomen. Overigens kan 5♣ down met 

de start van ♦A (start je singleton!) want partner komt aan slag met ♣A om je een introever te 

geven. Na de logische ♥H start is dat gevaar geweken en ik maak 11 slagen. Aan de andere 

tafel volgt zuid in harten en mogen NZ 3♥ spelen en dat maakt. Ik vind inderdaad zuid’s hand 

zelfs kwetsbaar tegen niet zeker een bodje waard. 

 

 

  



Ik sluit af met spel 27, wat mij betreft het spel van de week 

 

Het bieden ging als volgt: 

 

 

 

 

 

 

Toine was heel content toen ik desgevraagd 3♣ uitlegde als 10-12 punten met een goede 

zeskaart klaveren. Noord startte met een kleine schoppen en nu kán ik het maken. Kan, want 

het hangt wel af van mijn inschatting voor wat betreft de kaarten die noord, respectievelijk 

zuid hebben en vasthouden als ik, na de eerste slag genomen te hebben met ♠H, begin aan 

de klaveroptocht. Ik schat dit uiteindelijk verkeerd in en ga 1 down. 

 

Dit was de positie na alle klaveren: 

Ik kan in deze positie een harten uitduiken. Noord 

mag zijn schoppen maken (Tim had er al eentje 

afgegooid) maar zal dan ruiten spelen en mijn ♥H is 

hoog. 

 

Echter, ik dacht dat ♥A goed kon zitten en legde ♥H 

en daarmee verdween mijn negende slag. 

 

Waarom vond ik dit spel dan het spel van de 

avond? Toen ik midden in de nacht wakker werd 

begon dit spel door mijn hoofd te spoken. Ik dacht al 

wel dat de start het contract had weggegeven, en 

dat bleek te kloppen. Toch kon het altijd down, dus 

wat moest noord dan starten? Ik dacht dat wellicht 

een kleine harten down zou zijn als noord daarna op de klaveroptocht ♥A zou deblokkeren. 

Puur double dummy natuurlijk, maar niet minder leuk. Het interessante aan het spel is dat 

zowel noord als leider west in alle drie de kleuren onder druk komen te staan als alle winners 

in klaveren langskomen.  

Helaas bleken er meer mogelijkheden bij de start om 3SA down te spelen en zeker niet in 

alle gevallen was het nodig om na een kleine hartenstart ♥A weg te gooien – in sommige 

gevallen was dat zelfs niet goed. 

Het meest eenvoudige voor noord, double dummy, is om ♥A, harten na te spelen. Je geeft 

één slag weg, maar daarna hoef je die harten niet meer te bewaken, en kom je niet meer in 

enige vorm van dwang.  

Spel 27 

Z/- 

 AB954 

 A64 

 HV4 

 64 

  

 H863 

 H109 

 A1063 

 B3 

        N  

  W     O  

        Z  
 

 107 

 85 

 B87 

AHV1095 

  

 V2 

 VB732 

 952 

 872 

 

West Noord Oost Zuid 

Jaap Tim Toine Anja 
   pas 
1 ♦ 1♠ 3♣ pas 
3 SA allen pas   
    

Spel 27 

Z/- 

 AB9 

 A 

 HV 

 - 

  

 86 

 H10 

 A10 

 - 

        N  

  W     O  

        Z  
 

 10 

 85 

 B87 

 - 

  

 2 

 VB7 

 95 

 - 

 



Een andere manier om 3SA down te spelen is middels een passieve klaverstart. Dat geeft 

niets weg. Leider neemt met ♣10 op tafel en laat bijvoorbeeld ♦B razen. Deze wordt 

genomen en klaver wordt doorgespeeld. Je moet nu als leider alle klaveren incasseren maar 

in de hand moet van alles weg, en de verdediging heeft het heel makkelijk. De dubbele 

ruitensnit werkt niet, dus zal het downgaan. 

Tenslotte, de leukste downstart is ♠B. Een soort vork van Morton. Neem je met ♠H, dan is ♠V 

een entree om door de harten heen te spelen; als je duikt dan kan noord naar harten of 

klaveren switchen. Als ♠B genomen wordt is de verdediging nog niet klaar want je moet 

nauwkeurig afgooien. Dit is de leukste van vele varianten: 

 

Op de laatste klaver kunnen zuid en west een 

harten afgooien maar noord moet absoluut een 

schoppen afgooien! Bij elke andere kaart kan leider 

weer een harten uitduiken, zoals ik ook gedaan zou 

moeten hebben na de kleine schoppenstart. 

 

 

 

Spel 27 

Z/- 

 A95 

 A6 

 HV 

 - 

  

 8 

 H109 

 A106 

 - 
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        Z  
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 H 

  

 V 
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 - 

 


