
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Howell I, 3e avond, 13 november 2018 
 
Een rampzalige avond 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Ik ben een fervent cryptogrammenmaker. Niet alleen het oplossen ervan vind ik leuk, ik 

ontwerp ook cryptogrammen. Voor mijn golfclub maak ik er één per jaar en die verschijnt in 

het papieren eindejaarsmagazine. Uiteraard probeer ik woorden en omschrijvingen toe te 

passen die met golf te maken hebben. Om u een voorbeeld te geven, vorig jaar had ik het 

antwoord “spijkerbroek” in het diagram staan. Nu is het op sommige clubs “not done” om de 

sport in een dergelijk kledingstuk uit te oefenen. Laat nou de golfbaan waar het Dutch Open 

wordt georganiseerd in het plaatsje Spijk liggen. Kijk, daar kunnen we wat mee. Dus een 

pantalon uit die plaats zou niet mogen? 

Terugkijkend op deze avond kwam al gauw het woord ‘rampzalig’ in mij op. Raar woord. Ik 

ben niet kerkelijk opgevoed en het was met enige regelmaat dat een gerecht uit mijn 

moeder’s keuken als ‘zalig’ werd getypeerd. Zeker omdat mijn moeder (nog steeds!) graag 

en met succes in de keuken staat. In de meer Calvinistische kringen in Nederland was het 

woord ‘zalig’ echter taboe. Dat was in de tijd van de verzuiling een woord dat voor de 

katholieken was gereserveerd. Een persoon die zalig wordt verklaard door de paus, is 100% 

zeker in de hemel opgenomen.  

Een klein onderzoek leert dat het woord ‘zalig’ in het Middel-Nederlands ook de betekenis 

had van “een overvloed hebbend”. Ter ondersteuning wordt ook het woord “armzalig” 

genoemd. In die zin betekent een rampzalige avond: een avond met een overvloed aan 

rampen. En dat was, gevoelsmatig, exact wat mijn gelegenheidspartner Bas van Gelderen 

en mij overkwam. Of wat we onszelf aandeden, want vaak blijkt dat het toch wel beter had 

gekund. 

 

Dat begon al met ons allereerste spel van de avond. Bas zet het spel op scherp en ik laat het 

vakkundig in de soep lopen. 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Bas      Jaap 

-   -   1♠  2♠ * 

pas   3♥  pas  pas 

dbl   allen pas 

 

2♠ was Michaels: harten en een lage kleur. 

 

  



Ik start met een hoge schoppen en verbleek bij het zien van de solide troef op tafel. Mijn ♥H 

past daar veel te mooi in. Nou zegt de wijsheid dat je tegen een deelscore moet starten met 

troef, maar ik speel in slag 2 mijn “dead duck” niet na en leider krijgt de gelegenheid om een 

klaver te troeven in zijn hand en zo maakt hij 9 slagen.  

 

Nadat we de tafel toch weer naar het midden trekken schuiven we als NZ aan op tafel 1, 

tegen de gebroeders Meijer. Dat zijn al lastige tegenstanders en je weet vrijwel zeker dat bij 

jou aan tafel iets anders gebeurt dan aan de andere tafels. Op het eerste spel hebben we 

direct weer een nul te pakken: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Randal   Bas   Richard Jaap 

-  pas   2♦ *  2SA 

3♠ *  allen pas 

 

De zwakkere variant van 2♦ is of een 6-kaart ♠, of 

een 4-kaart ♠ met een 5-kaart ernaast. 

Het 3♠-bod van Randal belooft een 4-kaart ♠ met 

als maximum een lichte opening. 

 

Het probleem voor ons is dat we geen idee hebben van Randal’s hand. Bas start met ♣B en 

ik ben zo onhandig om deze slag te nemen met het aas. Dat moet alleen als hij B10xxxx 

heeft (want dan zit ♣H kaal) en kost niet als Bas ♣B10xx heeft maar wél als hij ♣Bx heeft. 

Een kale ♣H is niet erg waarschijnlijk en er gaat voorlopig geen verdere klaver weg op iets uit 

dummy. Na mijn ♣A en hartenswitch maakt Randal handig gebruik van de kennis van de 

plaatsing van de kaarten en maakt 10 slagen. Dit was in de zaal nog drie keer verzonnen (in 

de A-lijn, nota bene). 

 

De volgende – ditmaal gedeelde - ramp vindt plaats op spel 3: 

 

 

Ik zit als zuid in 2♥, een populair contract. 

Randal, west start ruiten. Richard neemt en 

switcht naar schoppen. Ik win de tweede 

schoppen en speel troef, maar Richard wint en 

geeft zijn partner een introever. 

 

Mooi verdedigd, ditmaal konden Bas en ik 

niets doen aan deze slechte score. 



Op de derde tafel is het alweer het eerste spel dat ons een nul oplevert als we onze vijf 

slagen tegen 1SA niet op tijd oprapen. Ook op het tweede spel maken Jan-Willem en Felix 

negen slagen in 1SA, zodat ze het derde spel maar 3SA bieden.  

Dit kan gemaakt worden maar het gaat ditmaal down. Het laatste spel is spectaculair, maar 

liep weer eens niet goed voor ons af: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jan-Willem  Jaap   Felix  Bas 

1♠  2♥   3♠  4♥ 

4♠   5♥  pas  pas 

5♠  pas  pas  dbl 

allen pas 

 

Jan-Willem treft een werelddummy met een 

renonce harten en daarnaast zit ♦H ook nog 

eens goed, dus dit contract werd gemaakt. 

Chapeau voor diegenen die nog 6♥ bieden! 

 

 

In de vierde ronde gaan we weer terug oost-west zitten, aan tafel bij Micha Keijzers en Erik 

ten Oever. “Wacht maar tot we met jullie klaar zijn”, grapte Erik aan het begin. Hij kreeg 

gelijk, het werd een tafel van 22%, en het begon weer met een nul op het allereerste spel: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Bas   Micha   Jaap  Erik 

-   1♣   pas  1♦ 

1♠   2♣  pas  2♥ 

pas  2SA  pas  3♣ 

pas  5♣  pas  6♣ 

allen pas 

 

Met 2♥ heeft Erik aangegeven mancheforcing te 

zijn; verder is azenvragen voor dummies. Dit 

contract is niet te verbranden. 

 

Hulde uiteraard voor Erik en Micha; “het veld” zat in 3SA. 6♣ is nóg een keer geboden en wel 

door Steven Hommes en Jeroen van Zwieteren in de C-lijn. Wij schoten er niet veel mee op. 

 

Alweer een volgende tafel en nu overleven we het eerste spel.  

Dan maar een nul op het 2e spel: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Bas   Dirk-Jan Jaap  Piet 

-  -   1♣  1♥ 

1♠   2♥  pas  pas 

2♠  3♥  3♠  pas 

pas  pas 

 

Ik verwacht nu een 6-kaart schoppen bij Bas, als 

hij doubleert zou ik 3♣ hebben geboden. Dat is 

een makkelijker contract. 3♠ in een 5-2 fit is 

hachelijk maar kan met het juiste spel gemaakt 

worden. 

 

Er wordt harten gestart, ♥H maakt de slag. Schoppen terug voor de 10; Dirk-Jan switcht 

terug naar harten. Deze neemt oost met het aas. Hoe moet leider verder? Nadat je je 

gedachten over partner’s 3♠-bod een plaats hebt gegeven, constateer je dat 3♥ waarschijnlijk 

één down gaat, dus moet je dit maken. Vertrouw erop dat partner per ongeluk het juiste bod 

heeft gedaan. Dan moet ♦H goed zitten, want je gaat zeker een klaverslag verliezen, een 

hartenslag en twee troefslagen. Als Bas ♦B speelt en twee ruitenslagen maakt, ♣AH opraapt 

en een derde ruitenronde speelt is zuid machteloos. Bas echter troefde een harten op tafel 

en kon toen niet meer terug naar de hand. Het lot was wreed toen dit weer een volle nul 

bleek te zijn. 

 

Op de volgende tafel een relatief kleine ramp, weer op het eerste spel, maar van 22% op een 

spel word je nog steeds niet blij: 

 

 

 

Ik zit oost en mag na noord’s pas iets verzinnen.  

Ik heb een sterke SA en ik heb een goede 5-kaart 

harten. Met Paul bied ik 1♥ en na 1♠ of 1SA bied ik 

2♣ - Gazzilli: echt of 16+.  

Paul zou dan 2♦ bieden (8+) en ik 2SA: 16+ met 

een 5332. Paul kan dan 4♥ bieden. 

Omdat ik na 1♥-1♠ vastzit, besluit ik 1SA te bieden. 

Bas biedt 3SA (we hadden ook niet 3♣ Niemeijer 

afgesproken en bovendien lijkt zijn shape erg op 

3SA) en dat is niet te maken na een ruitenstart. 

 

Ook op de laatste tafel nog een ramp (de score was 11%, het resultaat was in de B-lijn nog 2 

keer gekopieerd): 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Bas     Jaap 

-  -   -   pas 

2♥ *  pas  2SA  3♦ !? 

3♠  pas  4♠  all pas 

 

2♥ was zwak met majors; 3♠ beloofde een solide 

variant met langere schoppen. Misschien moet ik 

3SA bieden; dat kan down maar heeft goede 

kansen. Ik stop Bas echter in 4♠. 

Helaas kon Bas geen pas of doublet verzinnen; 3♦ 

gaat gedoubleerd voor 800.... 

 

Noord start ♦6, het aas in dummy wint. Bas speelt een hartje op en zuid stapt op met ♥A. ♦H 

volgt, en Bas troeft. Met ♦HV en ♥A in een voorgepaste zuid is duidelijk waar ♠H zal zitten en 

dus moet Bas nu een kleine schoppen spelen.  

Bas timede het spel echter verkeerd en ging – net als de overige spelers in 4♠ - eentje down. 

 

U zult begrijpen dat ik na deze avond wist waar ik ons partnership op de uitslagenlijst moest 

zoeken. We waren inderdaad laatste geworden, maar de score was boven de 40% en dat 

viel alsnog mee.  

 

Met op elke tafel een nul of bijna-nul was het met recht een avond “gevuld met rampen” al 

waren sommigen veroorzaakt door goede acties van de opponenten. Het zou mooi zijn 

echter als ik volgende week weer eens een geluk-zalig gevoel mag hebben.  

 

Terug naar de spijkerbroek. Hoe u naar de bridge-avond komt mag u helemaal zelf weten.  

U mag zelfs in een spijkerbroek naar de kerstdrive komen, al zijn er zeker leden die het op 

prijs stellen om zich van een das of strik of zelfs smoking te voorzien. Ikzelf ben er ook zo 

één, soms betreur ik het dat het dragen van een das in onbruik is geraakt. Maar hoe u ook 

gekleed bent, u bent welkom op de kerstdrive, en schrijft u zich vooral in als u weet dat u 

gaat meespelen, dat helpt de TC bij de voorbereiding!  

 


