
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB...  

Dinsdag 5 maart 2019, HowellII-1, A-lijn 

‘Een engeltje op mijn (onze) schouder’ 

Door: Henk van Doren  

 

Voelde het de vorige keer nog als schrijfcorvee, dit keer vervul ik de rol van scribent van de 

week met buitengewoon veel plezier! Zoals na afloop van de externe competities wel vaker 

gebeurt, was het ook bij ons tijd voor een partnershipswitch. Koeno speelt vanaf nu met 

Svend Germann, die zich weer in Nederland heeft gevestigd en ik moest dus op zoek naar 

een maatje voor deze parencompetitie. Het gelukkige toeval wilde dat Meesterklasser Rob 

van den Bergh dit seizoen nog geen partner had voor de dinsdagavond en het best een 

competitie lang met mij wilde proberen. Als de eerste avond een indicatie is voor de rest van 

deze serie, wil ik iedere week wel schrijven ;) 

Maandagavond had ik samen met mijn echtgenote op Netflix de laatste aflevering van het 6e 

seizoen van ‘Homeland’ bekeken. De presidente van de VS spreekt daarin via de TV haar 

volk toe en constateert dat de VS heel lang ‘een engeltje op hun schouder’ hebben gehad, 

maar dat dit engeltje nu met de noorderzon is vertrokken. Die scène bracht een leuke 

herinnering bij mij boven. Lang geleden, toen ik nog voor het inmiddels ter ziele gegane 

Groningse EGBC speelde, constateerde Jan Rouwendal, lid van het destijds 

gerenommeerde team ‘Mascotte’, dat ik ook wel zo’n engeltje op mijn schouder moest 

hebben. Riskante acties die fantastisch afliepen, blunders die niet werden afgestraft, 

tegenstanders die op het juiste moment een steekje lieten vallen; dat soort dingen kwamen 

met een bovengemiddelde frequentie voor. Het engeltje is lang op vakantie geweest, 

gisteravond was ze weer helemaal op haar post.  

We trapten af tegen Hans Kreuning & Willem Schneider, met spel 17: 

 

Het biedverloop: 

 
1 Multi 
2 uitgelegd als take-out, maar bedoeld als 

harten vanwege de gepaste hand 

 

 

 

Om wat biedruimte weg te nemen opende ik een vrij zware multi, ik had mijn kale ♥H 

afgewaardeerd. 3♥ zit er probleemloos in voor OW, 3♠ gaat bij de optimale verdediging -1, 

ook als je de schoppenpositie raadt, mits OW op tijd klaveraas uit dummy wegpesten, d.w.z. 
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voordat ♥H is gedeblokkeerd. West startte met ♦H, door oost genomen met ♦A.  Willem moet 

nu klaveren inspelen, want dan blokkeert de hartenpositie nog, niet zo heel gemakkelijk te 

zien. Ook als hij ruiten speelt, kan Hans op zijn beurt overnemen en na een derde 

ruitenronde te hebben gecasht ♣H spelen. In de praktijk kwam er een kleine harten terug 

voor mijn ♥H, die dus heel waardevol bleek te zijn. Op ♠A viel links ♠10, klaveren naar ♣A, op 

♥A een klaveren weg en schoppen uit de dummy, oost ♠8. Strikt genomen is dit geen 

restricted choice situatie, maar mede dankzij de uitleg van Hans verwachtte ik de 3-krt 

schoppen in oost en sneed, voor negen slagen. Een lekker begin. De jackpot op dit spel was 

overigens voor Frank Veger & Peter van der Voorden, waar noord leider was in 3SA 

gedoubleerd en na een hartenstart de schoppen ook goed deed, contract en +550! Een top-

of-nul-snitje, want omdat de drie zijslagen eerst moeten worden geïncasseerd was het 

geëindigd in vijf down als schoppenvrouw dubbel mis had gezeten. Maar we spelen immers 

paren, dus dat scheelt weer wat potentiële hartverzakkingen...  

Op spel 18 was het zowel 4♥ als 4♠ voor OW, dat bleek echter een te lastige opgave in de A-

groep. Bieden lukte wel een aantal keren, halen niet. 

Bij ons aan tafel ging het als volgt:  

 
1 2+ 
2 T-Walsh, 4+ ♥ 
3  overige kleuren (♦/♠) 
4 3-krt ♥-steun en overwaarde 

 

 

 

Rob startte met zijn singleton klaveren, die Hans via mijn boer naar zijn vrouw liet lopen, om 

ruitenvier uit zijn hand te spelen met de bedoeling via een dummy reverse tot tien slagen te 

komen: 2 ruiten introevers in de hand (met de vierkaart harten) + 3 troeven in dummy + 4 

klaveren + schoppenaas. Met de klaveren 5-1 was dat een vrij kansloos parcours. Rob zakte 

ruitenvier met ♦3 waardoor ik aan slag kwam en Rob zijn klaveren introever gaf. Hierna 

switchte Rob in slag 4 sluw naar ♠7.  Uit angst voor een tweede klaveren introever nam Hans 

♠A, troefde een ruiten in de hand en speelde schoppen, maar het dak kwam nu naar 

beneden en vier slagen later was hij 3 down. Had Hans helderziend ♠B gelegd, dan had hij 

3x troef kunnen trekken, de klaveren kunnen deblokkeren en schoppen naar de 8 kunnen 

spelen, waarna 10 slagen niet meer tegen te houden zijn… Tevreden zag ons engeltje dat 

we nog een slokje namen van de tijdens het eerste spel door Hans aangeboden consumptie. 

Verdedigen blijkt ook in de A-groep een hele kunst te zijn. Jan Willem van Oppen en Aris 

Verburgh eindigden op dit spel in het ‘kansloze’ 3SA, te spelen door oost. Hoe hun 
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tegenstanders er in slaagden om na ♦7-start dat contract toch te laten halen zal wel nooit 

aan de openbaarheid worden prijsgegeven.  

Spel 19 was opnieuw een diabolisch spel. Met glazen kaarten is het zowel 6♣ als 6♠ voor 

NZ, maar dat werd uiteraard door niemand gevonden. 

 

Het bieden: 

 

 

 

 

1 Gazilli 
2 8+ punten 
3 16+ 5♠/4+♦ 

 

 

Oost kwam uit met ♥4 voor ♥H, ♥2 na, waarop Rob na een minieme aarzeling de ♥V legde, 

voor ♥A van oost. Willem had nu een probleem: was noord begonnen met ♥V10xxx of 

♥V10x, oftewel, kon hij ♥B incasseren zonder ♥10 een slag te laten worden of niet? 

Persoonlijk denk ik dat Rob met een 5-kaart harten nog wel 3♥ geboden zou hebben over 3♦, 

maar in paren weet je het maar nooit. Willem switchte na rijp beraad naar een kleine ruiten, 

gepakt met ♦A. Rob incasseerde eerst schoppenaas, speelde ♣B die hij overnam met het 

aas en schoppen naar de heer. Er was niets gevallen en Rob geloofde de laag-hoog-even 

signalen van zijn beide tegenstanders. Om niet onnodig meer down te gaan liet hij 

schoppenvrouw nog even liggen. Rob is wel een erg goede speler, maar helaas niet 

helderziend. Hij liet nu dus ♣10 doorlopen naar oosts ♣V, waardoor het spel voor twee down 

ligt. Ook Willem is gelukkig niet helderziend en volhardde in zijn oorspronkelijke plan, ♦B na, 

en negen slagen voor de onzen. De meeste paren in onze groep gingen zelfs drie down in 

3SA, vermoedelijk omdat de leider na vijf keer harten en ruitenswitch eerst de schoppenkleur 

testte en, toen die 4-2 bleken te zitten, in arren moede de ♣-snit probeerde….. 
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Op spel 27 vond Rob een interessante variant in het tegenspel van 3♣. 

 

 

 

 

 

 

Ik startte met ♠2, 1/3/5, die via de boer voor het aas van de leider was. Die probeerde nu een 

sluwe ruitenboer uit de hand, waaronder ik (te) zuinig de drie deponeerde. Rob zag er geen 

heil in om de slag te nemen, omdat hij kon zien dat de ruitens daarna gingen vallen, en hij ♦A 

uiteindelijk toch ooit een keer zou gaan maken. Om de leider van het winnende pad af te 

leiden, dook hij ♦A dus in de achterhand. Hierna ging de leider over op plan B en 

incasseerde ♥H, troefde een ruiten en probeerde ook ♥A te incasseren. Deze troefde Rob 

voor met ♣8, overgetroefd met ♣9. Nog een ruiten getroefd en een harten laag getroefd, en 

een vierde ronde ruiten. Ik ontdeed me van ♠7 en Rob, aan slag met ♦A, speelde nu twee 

hoge schoppen. De tweede werd door de leider getroefd met ♣6 en door mij overgetroefd 

met ♣7. Wij hadden nu 3 slagen: ♦A, een schoppen en de overtroever met ♣7, en de positie 

was als volgt: 

  ♠  8 
  ♥  9 8 

   ♦ - 
   ♣ - 
 ♠  -    ♠   - 
 ♥  V 10    ♥   - 
 ♦  -    ♦   - 
 ♣  H    ♣  V 10 4 
   ♠  - 
   ♥  - 
   ♦  9 
   ♣  A B 
 

Ik speelde als West ♥10, voorgetroefd door Rob met ♣V. De leider was overtuigd dat Oost 

ook klaverenheer had, dus gooide ♦9 af en liet zijn kaarten zien onder de vermelding ‘ik 

snijd’. Hij kwam echter van een koude kermis oftewel een frisse en natte carnavalsavond 

thuis toen ik toch ♣H bleek te hebben: 1 down.  
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Op spel 1 had Rob haarfijn in de gaten dat de tegenpartij (Herman Klouwen en Stef 

Leeuwenburgh) zich te hoog had laten opdrijven en doubleerde 3♠. 

 

Zo ging het:  

 
1 2+, inclusief alle evenwichtige 12-14 
 

 

 

Ik kwam wat onhandig uit met ♣H, maar dat zorgde er juist voor dat we niet meer van het 

juiste pad af te brengen waren. Overgenomen met ♣A, ♣10 na, voor ♣B en ♣V en de derde 

klaveren, door Rob voorgetroefd met ♠B. De leider gooide een kleine harten af en noord 

speelde een kleine troef door, voor ♠V in de dummy. De nagespeelde harten ging via ♥B 

voor mijn ♥V en ik speelde weer een klaveren, opnieuw door Rob voorgetroefd, met ♠8. De 

leider troefde nu wel over, maar kon het verlies van nog een troef en ♥A niet voorkomen voor 

een prettige +300. Als Stef ♥H legt, komt hij er met -1 af. 

Van de spellen aan de combitafel was met name spel 32 interessant. De combinatie was een 

tamelijk zeldzame, A en D. Wij mochten aantreden tegen Nelleke Mulder & Lidy van Tol.  

 

We kwamen op de volgende manier in 4♠:  

 
1 2+, inclusief alle evenwichtige 12-14 

 

 

 

We hadden dit biedverloop niet echt doorgesproken en de manche was lichtelijk ambitieus. 

Als je hoog zit, moet je extra secuur afspelen en dat deed ik eerlijk gezegd niet. De computer 

geeft aan dat je tegen elke verdediging 10 slagen kunt halen en dat is geen van de leiders op 
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eigen kracht gelukt. Als je goed naar het spel kijkt, zie je dat de oplossing een dummy 

reversal is, waarbij je west op het bezit van ♠B moet spelen. De harten zitten 2-5 of 1-6, dus 

die moet je twee keer hoog troeven; daarnaast kun je een klaveren klein troeven. Beetje op 

het tempo letten en je verliest in alle kleuren behalve troef één slag. In tegenstelling tot 

mensen kunnen computers echter door de kaarten heen kijken; een eersteronde-

schoppensnit op de boer, omdat je de harten twee keer hoog moet troeven, is alleen ofwel 

double dummy, of door een vlaag van helderziendheid te vinden – of natuurlijk (voor de 

wantrouwenden onder ons) met de nodige voorkennis. 

Zelf nam ik de start van ♥10 met ♥A, stak over naar ♦A en legde ♠A op tafel. Oeps, 4-0, 

verzin een list jonge vriend! Ruiten na was voor ♦B in oost. Wat moest oost nu? De leider wil 

kennelijk ruiten gaan troeven, dus daar gaan we hem niet bij helpen. Klaveren na richting 

♣A108 ziet er ook niet lekker uit, dus dan maar ♥H en een kleine harten na in de hoop dat 

west nog twee troeven kan maken. Helaas voor oost was dat de reddingsboei waarop ik 

speculeerde en kon ik nu een kleine klaveren weggooien. West moest troeven en daarna 

lijdzaam toezien hoe ik alsnog in de cross-ruff de rest van de slagen binnenharkte. 

Eigenlijk gebeurde er tijdens vrijwel ieder spel wel iets interessants, maar om over één avond 

nu een heel boek te gaan schrijven zou wel erg veel van de lezer vergen. Nog eentje dan, 

om het af te leren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhoewel ik gaandeweg de avond al had doorgekregen dat mijn maatje van pittig bieden 

houdt, vond ik 4♠ openen, eerste hand kwetsbaar, toch net iets te gortig. Dan maar 3♠, pas, 

pas, doublet, a.p. Na de start van een kleine harten voor ♥A, harten na getroefd, was het niet 

moeilijk om ♠V er uit te snijden over west. Met ♦H fout en ♣A goed waren er nu 10 slagen. 

Die overslag halen is wel nodig voor een goede score, 3♠ gedoubleerd contract levert slechts 

35% op… Als noord besluit om er eentje bij te doen, zullen OW over het algemeen wel uit de 

bieding gedrukt zijn. Je hebt dan in het afspel geen enkele aanwijzing dat de schoppen 3-0 

zitten, dus is er een gerede kans dat je down gaat. Dat overkwam in de hele zaal 8 paren. In 

onze groep haalde één paar 4♠ ongedoubleerd en dat leverde nog net twee puntjes op, 

omdat Aris Verburgh met de oosthand nog 5♦ bood over 4♠, dat gedoubleerd maar eentje 

down ging, voor de volle 100% in OW ;) 


