
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.  

“Het eerste gewin is kattengespin” 

door Henk van Doren 

dinsdag 6 november 2018, Howell 1, 2e avond 

Na een hele zomer butler en viertallen is paren toch wel weer even wennen. Vorige week 

waren we met een lijst met veel toppen en nullen uiteindelijk geëindigd met 52,5% en 

afgelopen dinsdag was het al niet veel anders. We begonnen weliswaar uitstekend met ruim 

62% na 12 spellen, maar daarna kwam de klad er flink in. Aan het einde resteerde een score 

van nog net boven het midden, 51%. 

Het eerste rondje, tegen Joost Herweijer en Mark de Meer, leverde gelijk een paar 

interessante parenspelletjes op.  

Het biedverloop: 

 

 

 

 

 

Een typisch deelscoregevecht waarin rustig bieden ons de kans gaf om de tegenstanders op 

te rapen in 3 . Overigens zou passen op 2  alleen in de A-groep nog een middenscore 

hebben opgeleverd voor NZ; in alle andere groepen leverde dat slechts een magere score 

op. Aan vijf tafels boden OW door naar 4 , wat echt te hoog is. Ongeveer evenveel paren 

zaten in 3 , dat je met zorgvuldig afspel kunt halen, maar ook regelmatig down ging. Als OW 

tegen 3  gedoubleerd maar op tijd een paar keer troef inspelen gaat dat contract minstens 

twee down. Bij ons aan tafel raakte de leider de controle over het spel kwijt en eindigde met 

zes slagen. In de A-groep verzeilden drie paren gek genoeg in 3  gedoubleerd en dat liep 

uiteraard ook niet goed af. 
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Ook op het tweede spel leverde ingetogen bieden een goede score op: 

 

Het bieden ging als volgt: 

 

1 4+  vanaf een punt of zes 
2 inviterend met 4+  

 

 

 

Door de volledige duplicatie kunnen OW slechts acht slagen in harten halen en NZ komen 

evenmin verder dan acht slagen in 3 . In de A-groep hadden vier OW paren zich wel laten 

verleiden tot het bieden van 3 , waarbij Kees Jan Willemsens en Martin Bootsma als NZ 

zich de echte parentijgers toonden door 3  van een bandje te zien, voor één down en een 

volle top. Wie niet waagt die niet wint. 

Een paar rondjes later loonde het juist om stevig door te bieden, als je tenminste niet de 

dodelijke start om je oren kreeg. 

 

Koeno opende in de eerste hand kwetsbaar 3  met de zuidhand en we hebben afgesproken 

dat dat in die positie een degelijke preëmpt is. Ik kon het nu niet over mijn hart verkrijgen om 

te volstaan met 4  en bood 4 , Koeno 4  en toen ik op 4SA twee azen zonder troefvrouw 

hoorde, heb ik mijn nek maar uitgestoken met 6 . Als V niet tweede valt, zijn er vast wel 

kansen om er zonder verliezers in de zijkleuren af te komen. Na een klaverenstart ben je 

down, maar na B-start wikkelde Koeno het contract kundig af: A, harten getroefd, 

schoppen naar A, harten getroefd, H, A, en een kleine schoppen na. Nu kunnen alle 
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klaverenverliezers weg op twee hoge harten en H. In het hele veld is tien keer 6  

geboden, waartegen de klaverenstart slechts twee keer werd gevonden. De overige paren 

kregen allen hartenstart en toch werd het contract maar drie keer gehaald. 

Op spel 22 moest ik de hulp van de tegenstanders inroepen om mijn contract te halen. 

 

Door actief tussenbieden in schoppen (3  wordt gehaald) eindigden wij in 4♥ in oost, 

waartegen zuid met 3 uitkwam. Ik heb sowieso drie losers en de ruitenkleur levert alleen bij 

een gunstig zitsel drie slagen op. Het leek me geen kwaad kunnen om de eerste schoppen 

te zakken en toen werd mijn probleem in de ruiten zomaar opgelost. Noord speelde 7 na, 

via B voor A in zuid, die vrij vlot terugkwam met 5, voor de negen in dummy, die hield! 

Ongedoubleerd één down was een middenscore geweest. Vincent Wiering en Wim van de 

Fliert pakten het als NZ optimaal aan: Na de 1 -opening in oost, volgde zuid met 1  en kon 

noord 3  bieden, fitbid. OW boden ook hier 4 , gedoubleerd door noord. Na klaverenheer 

start en schoppen na was -200 onvermijdelijk. Deze score kwam in de hele zaal maar één 

keer voor. 

  



Op spel 7 kwam al voor de tweede keer deze avond het thema snijden op de vrouw of slaan 

in een negenkaartfit aan de orde. Een paar rondjes eerder koos Koeno, net als meerdere 

andere leiders, verkeerd door te snijden in een scherpe 3SA en nu moest ik besluiten over 

de schoppenpositie in 4 .   

 

 

Het bieden ging als volgt: 

 

 

 

2  was Ghestem en 2SA  een vierkaart hartensteun vanaf een puntje of zeven. Ik kreeg een 

start van A en V na voor  H. Een kleine ruiten na werd door noord gepakt met H en 

die kwam harten na in de dubbele renonce. Hier had ik niet echt veel aan, maar ik vind 

achteraf wel  dat ik zuid nu op het bezit V moet taxeren. Als noord A niet heeft is inleggen 

van H een rare actie en dus moet zuid wel zo’n beetje de rest van de punten hebben en 

kan ik een overslag halen, wat toch weer 2% extra oplevert in de einduitslag ☺. 
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