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Bij het verdelen van de data om een stukje op de site te verzorgen, probeer ik te kijken of er een 

datum rond een bepaalde gelegenheid ligt, zodat ik daar een link mee kan leggen. Vorige keer was 

het 11 september en nu zag ik dat 4 december vrij was. Hoe leuk zou het niet zijn als ik een stukje 

op de site volledig in dichtvorm zou plaatsen. De afgelopen weken ben ik hier al mee bezig 

geweest. De eerste keer dat ik deze Howell speelde, speelde ik met Arjen Salari i.p.v. met mijn 

vaste partner Peter Spanjaart. Die avond was met 44% weinig succesvol te noemen. Alles zat tegen 

en ik speelde zeer slecht. Ik heb alleen door stommiteiten al 5% weggegeven. Ik had een rijmpje 

gemaakt waarbij ‘Culemborgse reus’ rijmde op ‘deksel op de neus’. 

Vorige week speelde ik voor het eerst weer eens met mijn vaste partner, Peter. Alles zat mee, maar 

ik heb wederom door stommiteiten 5% weggegeven. De score was met 58% wel goed te noemen. 

Weer had ik wat dichtregels gemaakt waarin onder andere voorkwam: ‘de kans op een slimme 

uppercut, liet ik volledig onbenut’. 

Enfin, afgelopen dinsdag zou de doorslag geven of ik zou rijmen of schrijven. Bij een goede score, 

zo had ik besloten, zou ik mijn rijmidee doorzetten. Uit de huidige en de eerste 2 alinea’s kunt u 

opmaken hoe we gescoord hebben… 

Ik zal u een paar leuke spellen voorschotelen. Allereerst een spel tegen Peter van den Broek en 

Harrie Ottink. Vorige week speelde Peter in een 3SA in slag 2 een kleintje naar de boer terwijl hij in 

die kleur xx tegenover Bxx had. Wij hebben de kleur nooit meer aangeraakt. Is dit nou wat ze een 

koffiehuistruc noemen? Ik heb geen idee, maar als groot liefhebber van het boek over 

psychologisch bieden en spelen van Victor Mollo kan ik hiervan genieten. 

Dinsdag kwam het volgende spel ter tafel. Geen psychologie dit keer maar pure kunde: 

 

Peter (Oost) is leider in 3SA en krijgt de start van ♥4. Hij speelt harten 10 voor de heer van Noord. 

Deze speelt harten na voor het aas van Zuid die in de derde slag weer harten vervolgt (iets anders 



maakt niet uit) voor de vrouw op tafel. Noord laat een kleine aanmoedigende schoppen gaan en 

Peter trekt zijn plan. Hij neemt zijn klaveren mee, speelt 3 keer ruiten en brengt Noord aan slag met 

♦10. Noord heeft alleen nog schoppen en moet de leider de schoppenboer als negende slag 

geven. Prachtig gespeeld. Het spel werd in de B maar 2 keer gemaakt 

Op de uiterst gezellige tafel tegen Willem Alink en Herman Dikkers maakte ik één van mijn vele 

fouten. Het verbaasde me dat dat in de score niet terug te zien was. 

 

West is leider in 3SA en mijn partner komt uit met ♣9. Die uitkomst bevat volgens afspraak of 0 of 

2 honneurs erboven. Met ♣HV in de dummy en ♣A in de hand, zijn dat natuurlijk 0 honneurs 

erboven. Immers van B109 kom je gewoon uit met de B. 

De leider legt klein in de dummy en ik duik ook. Als ik neem en de harten aanspeel, kunnen we 

beginnen met de eerste 5 slagen. Ik moet dan wel een kleine harten naspelen en niet de B of de 9, 

want dan wordt het wel heel moeilijk voor onder V10 vandaan te spelen in de tweede hartenslag.  

Enfin, ik dacht aan tafel dat ik hiermee een goede score om zeep geholpen had, maar het is in de 

hele zaal helemaal niemand gelukt om na klaverenstart dit contract down te spelen. Met mij zullen 

nog 20 andere zuidspelers een slecht gevoel aan dit spel over gehouden hebben…een schrale 

troost. 

In de zesde ronde heb ik geen fout gemaakt. De ronde was degelijk, scherp en goed verzorgd…het 

was een rusttafel. 

Op de laatste tafel spelen we tegen Jiska Helmes en Marc Kuijpers: 

  



 

 

Noord Oost Zuid West 

Peter Jiska Robin Marc 

2♣1 pas 2♦2 3♣ 

3♥ pas 3SA pas 

4♥ pas pas pas 

1 zwakke 2 in ♦ of SF in een major of MF 2-

kleurenspellen 
2 relay 

 

 

Marc zag dat de 2♣-opening op een sterke hand gedaan moest zijn en gooide wat zand in de 

biedmachine. Na 3♥ van Noord bood Zuid 3SA. Belooft dat iets (volgens Zuid) of belooft dat niets 

(volgens Noord)? Hoe dan ook, ik denk dat Noord na 3SA met deze hand zeker nog 4♣ had 

moeten bieden. 

 

In de alle groepen was er telkens één paar dat slem wist te bereiken. De enige in de B die 6 

bereikten waren DJ Vonk en Pierre Claessen. Nou bieden die volgens mij elk slem, want ik heb ze 

ook al in 7SA-1 zien zitten waar verder niemand zelfs in 6 zat. Op dit spel hadden ze het gelijk aan 

hun kant.  

Uiteindelijk bleek de score voor ons 48% te zijn. Met nog één keer te spelen, lijkt het in ieder geval 

dat we ons handhaven in de B. 

Bovenaan in de B lijkt voor Micha Keijzers met Erik ten Oever, Ruben de Leeuwe met Pim de Voogt 

en Niels de Bruin met Willem-Jan van Rooijen promotie bijna zeker. Onderin zullen Bart Schweitzer 

met John van der Zwet en Gerwin Middelkoop met Arjen Salari hun best moeten doen om 

degradatie te voorkomen. 


