
AFGELOPEN WOENSDAG OP DE CLUB…. 
 
Nieuwjaarsdrive, 2 januari 2019 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Zo, die wens staat. Ik wens u allen, namens het bestuur het allerbeste in 2019, met voorop 

gezondheid en voorspoed voor u en uw dierbaren, maar uiteraard ook met heel veel bridge-

plezier en zo mogelijk mooie successen! 

In deze kerstvakantie vielen eerste kerstdag en nieuwjaarsdag beiden op een dinsdag. Dit 

gegeven inspireerde de TC om op woensdag 2 januari een extra speelavond in te lassen, 

“for the diehards”. Binnen de redactie was afgesproken dat ik een stukje zou schrijven als de 

spellen op deze top-integraal daar aanleiding toe gaven. Welnu, de spellen waren zeker 

boeiend en de verdelingen beloonden hen die naar de Hommel togen op deze 

woensdagavond. Ik heb wel zelf een rustig avondje gehad, want in veel gevallen mocht mijn 

partner Paul Schriek aan de bak om een goede parenscore binnen te hengelen en getuige 

onze score van 58% is hem dat wel degelijk toe te vertrouwen! 

Overigens moet gezegd worden dat we niet mochten klagen over de zitsels deze week. 

 

Op het allereerste spel van het jaar pak ik als Noord meteen een freak op: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Edwin   Jaap   Ed  Paul 

-   1♣   pas  pas 

.. dbl   5♣  pas  pas 

dbl  allen pas 

 

5♣ is een tikkeltje wild maar het is zowel 4♠ als 

5♦ voor Edwin Stoel en Ed Kuijpers. De harten in 

dummy zijn zeker welkom en ik ga slechts 2 

down voor een score van ruim 75%.  

 

Geluk met het zitsel: Niet alleen had Paul ♥V10x, ook kunnen OW een manche maken 

vanwege het 4-1 zitsel in harten! 

 

Na de wissel schuiven Arie Buijs en Sary Hilte aan. Op spel 5 blijkt maar weer dat ik een 

geweldige partner heb: 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap     Paul 

-   1♦   pas  1♠ 

pas   3♠  pas  3SA 

allen pas 

 

3SA door Paul gaf een 4333 aan en was dus een 

voorstel. Ik moet eigenlijk corrigeren naar 4♠, maar 

3SA kan in paren zo maar leuk scoren. 

 

Paul ziet na de uitkomst dat 4♠ beter is dan 3SA. Je kunt in 4♠ een hartje in dummy troeven 

en dus maak je een slag meer in schoppen dan in Sans. Althans, als je hetzelfde speelplan 

volgt: snijden in schoppen. De logische conclusie is dan dat je iets anders moet doen en je 

hoopt dan maar dat er iets moois gebeurt. Paul sloeg dus ♠AH, werd beloond met het vallen 

van ♠V en een uitstekende score. Is slaan niet risicovol? Nee: als je snijdt weet je zeker dat 

je een slechte score zult hebben, dus er valt niet veel te verliezen. Misschien wordt een 20% 

score een nul, maar zit het mee, dan wordt 20% ineens 80%. In de praktijk zou 3SA contract 

goed zijn geweest voor 10%, maar omdat je tweemaal van slag moet ga je zelfs down. Eén 

ander paar scoorde met 3SA min 1 een volle nul. Wij scoorden nu een ruime 70%. 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap     Paul 

1♥  dbl   4♥  5♣ 

dbl  allen pas 

 

Ik keek nog even naar het eindcontract. Zou 

redoublet doubt-showing zijn? 

5♣ was zeker niet het meest door mij gewenste 

bod, maar Paul zal toch wel een redelijke hand 

hebben? 

 

Nou, en of Paul de gewenste hand had! Tot overmaat van ramp voor OW zat ♠H ook nog 

sec. Het enige positieve dat west nog wist uit te brengen was dat hij ons uit klein slem had 

gedubbeld. 

Op spel 10 krijgt de defense een kans om hun boekjeskennis in de praktijk te brengen: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap     Paul 

-  -   pas  pas 

1♠  1SA  pas  2♦ * 

pas  2♥ *  3♣  pas 

pas  3♥  allen pas 

 

Ongedisciplineerd bieden van mijn kant. Mijn 

inschatting was dat OW geen parendubbel 

zouden uitdelen, en dat klopte.  

 

Nu nog de schade beperken tot één down.... 

 

Oost begint met ♣AH en switcht naar schoppen. Als west nu ♠AH meeneemt en zijn laagste 

schoppen doorspeelt dan dwingt hij daarmee oost om ♥10 te spelen en leider daarmee een 

uppercut te bezorgen. Met een zekere loser in ruiten gaat 3♥ dan 2 down. Na ♠H echter 

switcht west naar ♦H, die ik uiteraard neem. Ik speel ♥A na en oost speelt ♥10 bij. Dat leek 

niet alleen op een singleton, dat was het ook. Nu was goede timing nodig om het aantal 

downslagen te beperken tot slechts één: harten naar ♥V, schoppen op. West neemt en 

speelt ruiten na en daarna schoppen. Ik neem ♠V, incasseer ♥H, steek over naar dummy met 

een ingetroefde schoppen, haal troef en claim de rest.  

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Agnes   Jaap   Wubbo  Paul 

1♣  2♥ *   pas  pas 

dbl  pas  3♣  pas 

pas  pas 

 

Tegen Wubbo de Boer en Agnes Snellers. Ik 

weet wel dat ik ook een vierkaart schoppen heb, 

maar ik woon in harten. Paul doubleert niet want 

hij vermoedt dat OW toch een schoppenfit 

hebben – de vierkaart schoppen bij mij is een 

kleine verrassing. 

 

Wubbo zou het liefst 2SA to play hebben willen bieden, maar dat bod is conventioneel. Hij 

kiest voor 3♣, en dat is weinig gelukkig. Uiteindelijk blijkt passen de beste optie; met een 

start van ♠B gaat 2♥ waarschijnlijk één en misschien wel twee down. 

Helaas voor Wubbo en Agnes gaat het ook mis op het volgende spel: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Agnes   Jaap   Wubbo  Paul 

-  pas   pas  1♠ 

2♣  3♠ *  dbl **  4♠ 

pas  pas  dbl  a.p. 

 

Mijn 3♠ is uiteraard barrage, Wubbo’s eerste 

dubbel is values. Uiteraard kan 4♠ door Paul ook 

barrage zijn geweest.  

 

Mijn hand lijkt tamelijk bagger maar is goud tegenover Paul’s kaart. Elf slagen zijn niet al te 

moeilijk als je eerst een hoge harten speelt. OW kunnen 5♦ maken, en eigenlijk ook 5♣, 

tenzij ik ruiten start (dan kan het zelfs twee down). 

Het volgende spel houdt zich niet aan “the law of total tricks”: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap     Paul 

pas  2♦ *   ...pas  2♥ 

pas  2♠   dbl   pas 

3♣  pas  pas  3♠  

allen pas. 

 

Met een 6421 zou ik waarschijnlijk 1♠ openen.  

 

Paul kijkt wel even (mentaal) verbaasd op van mijn correctiebod. Hij weet zich in te houden 

want hij heeft best wel wat verdediging maar ook veel quick losers, net als ik waarschijnlijk. 

Volgens de law zijn er 20 slagen: NZ hebben 11 schoppen en OW 9 klaveren. In de praktijk 

blijken er maar 17 of 18 slagen te zijn. Wij gaan de voor de hand liggende 5 slagen verliezen 

in een schoppencontract, terwijl OW vier slagen dreigen te  verliezen in een klavercontract. 

Ik zeg dreigen, want zuid heeft het moeilijk. Als zuid moet starten kan 4♣ altijd gemaakt 

worden; als noord start is een ruitenstart absoluut nodig om OW op 9 slagen te houden! 

Hoezo, een voor de hand liggende schoppenstart? ☺ Stel noord start ♠H en speelt ruiten na. 

Oost wint de slag en speelt ♣A en ♣ na. Zuid wint en moet ♥V naspelen (schoppen in de 

double renonce: ruiten weg in één hand en dan driemaal harten en zuid is opnieuw 

ingegooid). Na ♥V wint leider ergens en speelt driemaal ruiten en opnieuw is zuid ingegooid.  



Ook het laatste spel van de avond was een interessante: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap     Paul 

pas  1♠   pas  2♥ 

pas  2♠   pas   3♣ 

pas  3♦ *  pas  3SA  

allen pas. 

 

 

 

Ik heb nog overwogen om na 3SA nog 4♣ te bieden, slemgoing. Ik heb immers meer dan ik 

tot nu toe beloofd heb. Het blijkt inderdaad 6♣ te zijn. De hoofdvariant start met klaver uit, 

genomen op tafel, en direct wordt een schoppen getroefd. Nu een ruiten naar de vrouw. 

West neemt (zakken maakt niet uit) en speelt opnieuw troef, nu genomen in zuid. Nu 

oversteken in ruiten, een schoppen troeven en oversteken in klaver, waarna de vier 

hartenverliezers weggaan op de schoppen. Als OW helderziende zijn en dit speelplan willen 

dwarsbomen, moet west starten met ♥H. Zuid neemt nu en kan ♥B naspelen, oost wint maar 

♥8 is hoog en een vierde harten kan op tafel worden getroefd. De verliezende ruiten gaan 

weg op ♠AH. Niels de Bruin en Willem-Jan van Rooijen maakten inderdaad 12 slagen met 

klaver als troef, zij zaten echter slechts in 5♣. Eenmaal werd 6♣ bereikt, maar daar koos de 

leider voor een ander speelplan en ging één down.  

Leuk zo’n 6♣, maar 3SA plus 1 was goed voor 64%. Ook fijn. 

 


