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door: Aris Verburgh 

 
Altijd leuk als je mag schrijven terwijl je bovenaan staat. Dat is dezelfde openingszin als bij 

het vorige verslag dat ik moest schrijven. Ik vind overigens niet dat we heel goed spelen, 

maar soms zit het gewoon mee. 

Er was iets met een vergadering in het NDC, je zag dan ook enkele verdwaasde bezoekers 

rondlopen. Mensen zijn dan ook echt kuddedieren. Gewoon meelopen met de grote stroom 

dan gaat het vanzelf goed. Helaas zaten enkelen tussen de bridgers en die waren duidelijk 

niet op de goede plek. 

Hulde aan de spelers van Star die Nederlands kampioen bij de senioren zijn geworden, een 

puike prestatie. 

Over naar de avond zelf, we begonnen matig tot zeg maar slecht. Ik denk dat we na de 

eerste 2 tafels onderaan stonden. Spel 2 was duidelijk te lastig voor ons in de verdediging.  

 
Spel 2 
E/NZ 

 AB 
 H2 
 A643 
 HV832 

 10764    HV932 
 VB5     8643 
 10872    B5 
 105     A9 

 85 
 A1097 
 HV9 
 B764 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  Hans  Aris  Pieter Sr 
    P  P 
P  1SA  2 (*)  3SA * = Majors 
 
Tegenspelen blijft het moeilijkste onderdeel van het spel. Deze 3SA moet natuurlijk down. Ik 

start met H en krijg 7 als signaal bij partner. De leider pakt direct A en gaat op de 

klaveren af. Ik kom weer aan slag en dan? 7 lijkt oneven aan te geven. Partner heeft zeker 

iets in harten, hij kan zomaar stuk van harten hebben. De klaverjassers onder ons weten 

gelijk dat het om de combinatie HV gaat. Ik was toch wel bang dat V een slag weg zou 

geven. Kortom het ging fout en we schreven +1. Het kon gelukkig nog erger, als je met een 

kleine schoppen start, dan ontstaat er een rode kleuren dwang tegen west. Een schrale 

troost is dat slechts enkelen slaagden erin om dit down te spelen. 

 



Spel 11 
Z/- 

 B87 
 1052 
 V762 
 B32 

 A9     V43 
 V96     AH8743 
 HB954    3 
 1075      V84 

 H10652 
 B 
 A108 
 AH96 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  Rik  Aris  Jos 
      1  
P  P  2   P 
2 *  P  4   P 
P  P 
 
We zijn in een aangetrokken 4  terecht gekomen. Volgens het boek zijn er 9 slagen. Jos 

begint met AH en een derde rondje klaveren. Ik heb een kleine ruiten gespeeld. Zuid stapt 

op met A en gaat eruit met 8. Die heb ik maar gedekt met 9 en dan is het spel over. 

Interessant is als zuid niet opstapt met A. Je mag nu wel een schoppen slag afgeven, maar 

je moet wel opletten dat noord niet snel een schoppen kan dumpen ergens onderweg. Het is 

daarom zaak 1 rondje harten te spelen en dan pas schoppen. De volgende eindfiguur 

ontstaat: 

Spel 11 
Z/- 

 B 
 105 
 V76 
 - 

 -     V 
 V9     H8743 
 B954    - 
 -      - 

 H65 
 - 
 A10 
 9 

De enige kaart die nu nog voor problemen kan zorgen is 9. Die moet je hoog troeven en 

dan de snit op 10 nemen over noord. De downstart is B en dan in slag 2 niet opstappen 

met A, het lijkt erop dat het dan niet gemaakt kan worden. 



Spel 21   N/NZ 

 63 
 AH54 
 AV642 
 76 

 VB2     1075 
 V963    102 
 95     HB73 
 H542     VB108 

 AH984 
 B87 
 108 
 A93 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  Nico  ArisV  ArisB 
1   P  1  

P  1SA  P  2  
P  2   P  3SA 
P  P  P 
 
Ik heb een eenvoudige start met V. Nico telt 5 topslagen en als de schoppen 3-3 zitten 8 

slagen. H moet dus goed zitten om het contract te maken. Daarna heb je wel de keus om te 

spelen op de ruiten 3-3 of de schoppen 3-3. De leider ging op de ruiten af en dat resulteerde 

in -3. 

 

Op het volgende spel was het contract wederom 3SA te spelen door noord. 
 
Spel 23   Z/ALL 

 1097 
 H5 
 642 
 AHV86 

 AV85    43 
 1096     VB4 
 B3     H1075 
 10942     B753 

 HB62 
 A8732 
 AV98 
 - 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  Nico  ArisV  ArisB 
      1  
P  2   P  2  
P  3SA  allen pas 



De start is 7 via 8 voor B van west. Die valt gelijk de communicatiekleur harten aan. 

Noord pakt H en speelt 10 voor, die houdt! De leider denkt nu zeker te weten dat V goed 

zit en gaat zijn klaveren cashen. In de dummy 3 hartens weg. Noord speelt dan weer 

schoppen en west pakt V, vervolgens A en gaat van slag met schoppen. Het contract gaat 

vervolgens 1 down, mooie actie van JW om V op te houden. 

 

Het zit niet altijd mee en soms doe je er gewoon weinig aan. 

 
Spel 5   N/NZ 

 65 
 H1095 
 93 
 B10985 

 1073     42 
 B863    742 
 AHB64    V1087 
 4      7632 

 AHVB98 
 AV 
 52 
 AHV 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  KJ  Aris  Martin 
  P  P  2  
P  2   P  3  
P  4   P  P 
P 
 
KJ komt op het idee om 2  te bieden en zodoende wordt noord de leider en niet zoals bijna 
overal zuid. In dit geval moet ik uit en start ik met de verkeerde lage kleur. Het resultaat is 
dan 4 +3 en op dat moment een kogelronde 0. 
 
  



Het laatste spel van de avond was nog wel een leuke. 
 
Spel 20    W/ALL 

 B542 
 H1087 
 V106 
 82 

 1063     AHV97 
 96     V53 
 AB9754    H 
 H10      VB73 

 8 
 AB42 
 832 
 A9654 

West  Noord  Oost  Zuid 

JW  Frans  Aris  Mark 
2 (*)  P  2   P * zwak ruiten of sterk 
3 (*)  P  4   P * 3 kaart mee of tophonneur klein 
P  P 
 
De start is A en harten door. Daarna komen er 2 klaveren slagen. Het troefzitsel wordt op 

tijd ontdekt en 4  gaat over tafel. 

Toch even kijken hoe het down moet. Een kleine harten starten onder A vandaan en dan 3 

keer harten spelen is niet voldoende om het down te spelen. De leider snijdt gewoon B 

eruit. De computer speelt met open kaarten en zal dit zo doen. 

Een manier om het down te spelen is een kleine schoppen start. Je geeft B weliswaar weg. 

De leider trekt 4 keer troef. H, en klaveren naar H. A een harten weg en 10 gedoken in 

zuid. De leider moet nu naar zijn hand om een klaveren slag te ontwikkelen en kan dat alleen 

maar doen met zijn laatste troef. A zit nog in het spel waardoor je niet ontkomt aan 1 down.  

 

Zo slecht als onze eerste tafel, zo goed was onze laatste tafel. Uiteindelijk kom je dan net 

boven de 50% uit. 

Wat me opviel was spel 14. Een slechte manche die door meer dan de helft is geboden. In 

een parenwedstrijd loont het meestal niet om zulke manches te bieden. Wij zaten er 

trouwens ook in. 

 


