
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  

Afscheid in A-mineur? 

 

dinsdag 14 mei 2019, Turbobutler, 2e avond 

 

door Henk van Doren  

 

Dit wordt mijn voorlopig laatste bijdrage aan Star Magazine Online, want Marja en ik gaan over ruim 

een maand onze roots weer opzoeken in het verre Groningen. Uiteraard hoop je bij zo’n 

gelegenheid dat het lot je een beetje gunstig gezind is en dat er flink wat interessante spellen 

voorbij komen. Objectief gezien waren er inderdaad meerdere interessante spellen, maar ik sleurde 

mijn gelegenheidspartner Rob Groenenboom genadeloos mee in een voortzetting van ‘Heat 3’ (zie 

mijn vorige bijdrage). Sindsdien had ik geen kaart meer in handen gehad, hetgeen ook al niet 

bevorderlijk is voor mijn spelniveau.  

 

Op ons eerste spel, spel 21, ging het gelijk mis, al was dat vooral de verdienste van de 

tegenstanders.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na een rechttoe rechtaan biedverloop was Rob als zuid leider geworden in 3SA. West kwam niet 

met zijn langste kleur, harten, maar startte met ♠B (belooft ♠V). Rob liet de eerste slag uiteraard 

houden, maar west liet zich niet van het juiste pad afbrengen en speelde schoppen door. Rob nam 

de 3e schoppen (harten weg uit dummy) en was bij een secure verdediging kansloos, maar OW 

moesten nog wel even goed opletten: Stel de leider speelt ♥A en ♥H. Oost moet op de tweede 

harten een kleine ruiten weggooien anders is het weer gehaald. Nu speelt de leider een ruiten naar 

♦H in deze positie: 

  

West Noord Oost Zuid 
R. Meijer Henk R. Meijer Rob 
  pas   pas  1SA 
  pas  3SA   a.p.  
    



 

  ♠  - 

  ♥  - 

   ♦   HV64 

   ♣  AV85 

 ♠  V    ♠  8 

 ♥  B98    ♥   - 

 ♦  108    ♦   AB9 

 ♣ 106    ♣  B732 

   ♠  - 

   ♥  V10 

   ♦  732 

   ♣  H94 

 

Oost moet ♦H bukken! Neemt oost namelijk met ♦A, dan is het aantal afgegeven slagen in orde 

gemaakt en komt hij vervolgens altijd in dwang, zodra de leider aan slag is om ♥V te spelen. Stel hij 

speelt zijn laatste schoppen door, ♥10 weg in zuid, genomen met ♠9 in west. Harten na, kleine 

ruiten weg uit dummy en oost mag nu kiezen of hij de vierde klaveren in noord of de derde ruiten in 

zuid hoog laat worden. 

 

Eén keer werd 3SA wel gehaald na schoppenstart, te weten door Dennis Kruis (en Hendrik Bijker) 

tegen Aris Verburgh en Mark de Meer. Toch ging dat niet op bovenstaande manier, maar er was 

ook een foutje van oost voor nodig. Aris (oost) stuurde me het spelverloop per e-mail: 

♠V-start, aangesignaleerd, schoppen door voor ♠H en schoppen na voor ♠A, waaronder Mark ♠B 

deponeerde, door Aris geïnterpreteerd als een Lavinthalsignaal voor harten. De leider speelde nu 

meteen ruiten naar ♦V, die Aris nam met ♦A. Hij speelde harten door voor ♥A van de leider. Het 

aantal afgegeven slagen is nu nog niet in orde maar toch is de leider binnen, want ook in deze 

situatie had oost ♦A een rondje moeten ophouden (over Azen wel of niet ophouden kun je een lijvig 

boekwerk vullen, zie ook verderop in mijn verhaal). Kijk maar naar de situatie na slag 4 en 5 

(gespeelde kaarten in rood):  

 

  ♠  - 

  ♥  76 

   ♦   V64 

   ♣  AV85 

 ♠  9    ♠  8 

 ♥  B9852   ♥  4 

 ♦   10    ♦   B95 

 ♣  106    ♣  B732 

   ♠  - 

   ♥  AHV10 

   ♦  73 

   ♣  H94 

 

Dennis ging nu verder met ♣9, ♣6, ♣V, ♣2 en ♣5, ♣3, ♣H, ♣10. Daarna ♦3, ♦10, ♦V, ♦5 (gespeelde 

kaarten in groen). Nu speelt de leider twee hoge harten. Op de eerste kan Aris nog een ruiten kwijt, 

maar op de tweede moet hij ♠8 laten gaan, om vervolgens met ♦B ingegooid te worden zodat hij in 

de klaverenvork moest spelen. Ingooidwang, hij is fraai. Overigens was het deblokkeren van ♣9 in 

slag 6 essentieel, speel maar na. 

 



3SA -1 kostte in de A-, C- en D -lijn,  respectievelijk 11, 8 en 11 imps, terwijl het in de B-lijn niet 

kostte en niet opleverde. Iedereen zat in 3SA, OW waren in alle gevallen op één na met schoppen 

uitgekomen en geen enkele leider was tot negen slagen gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat al 

die oostspelers zo helderziend waren om ♦A te duiken, maar voor de leider is de winnende 

voortzetting kennelijk ook niet heel gemakkelijk te zien als ♦A wel genomen wordt. 

 

Een paar spellen later kwam er een wild supermisfitspel langs waar we het verloren terrein weer 

voor even terughaalden. Zowel oost als west hadden een 7510, met in beide gevallen de singleton 

tegenover de 5-kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 14+ met klaveren of <11 met 4+ ruiten en een 5+  

   ergens anders 
2  echt? 

3  ik heb de sterke variant 

4  doubt-showing 

 

 

Ik had met de noordhand natuurlijk absoluut geen vertrouwen in de goede afloop van dit avontuur, 

maar zag ook niet waar ik heen zou moeten. Bovendien stopte ik vrijwel zeker de klaveren, dus ik 

besloot maar te blijven zitten. West kwam uit met ♣H en zag partner niet bekennen. ♥V na in slag 

twee was een fatale kaart en mede dankzij onze hoge middenkaarten waren er nu meerdere wegen 

naar 9 slagen waarvan Rob er eentje insloeg. +800, die kende ik niet uit mijn hoofd.  

 

In onze ronde twee kwam spel 3 op tafel. Met de troeven 2-1 een snitloze 7♥ die in het hele veld 

nog niet de helft van de keren werd uitgeboden. Anneke Douma en Rudi de Mol waren in de C-

groep de enigen die groot slem boden, met Agnes Wesseling & Letta de Greve als lijdzaam 

toekijkende slachtoffers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  transfer 
2  4-krt ♥, max, doubleton ♣, met of zonder plaatjes 

3  retransfer 

4  RKC 
5 0 of 3 
6 met twee ♣-introevers tel ik 13 slagen, anders heeft ze 

  naast die drie azen vast nog wel 1 nuttig plaatje 

West Noord Oost Zuid 
R. Meijer Henk R. Meijer Rob 
  2♠1  pas  3♦2  3SA 
  dbl3  pas  pas redbl4 
  a.p.    

West Noord Oost Zuid 
Anneke Agnes Rudi Letta 
    pas 
  1SA  pas  2♦1  pas 
   3♣2  pas  3♦3  pas 
   3♥  pas 4SA4  pas 
   5♦5  pas  7♥6  a.p. 



 

Wellicht had het biedverloop hier en daar nog iets subtieler gekund, maar het was zeer effectief en 

leverde maar liefst 16 imps op. De bekende doubleton klaveren in west was gouden informatie. 

 

In veel gevallen zal zuid niet passen maar 2♠ openen, Muiderberg. Lang niet iedere OW hebben 

dan de middelen om te achterhalen dat er geen losers zijn in de zwarte kleuren en dan is 7♥ bieden 

toch meer een gok geworden. Een avontuurlijk ingestelde noord zou met 3♣ (‘Pass or Correct’) nog 

meer zand in de machine kunnen strooien. Vanuit het perspectief van noord gezien is de kans 

levensgroot dat er een slemmetje in zit voor de buren en dan mag je niet kwetsbaar gedoubleerd 

zeven down. Leuk spelletje voor een biedwedstrijd. 

 

Agnes en Letta kwamen deze tegenslag overigens prima te boven en eindigden nog ruim in de plus, 

onder anderen dankzij onderstaand spel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat de punten 20-20 verdeeld zaten was Agnes (oost) leider geworden in 3SA. 

Zuid startte met ♠4, via ♠B voor ♠H. Na zes keer harten speelde ze ♣9 uit dummy, gebukt door 

noord en toen waren er negen slagen en 10 imps binnen. Dit keer was het ophouden van een aas 

fataal.  

 

Op spel 10, tegen Svend Germann & Koeno Brouwer, was er 2x sprake van gemiste kansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     1 Muiderberg  

   

 

 

 

West Noord Oost Zuid 
 Rob Svend Henk Koeno 
      2♥1  3♣ 
  pas    3♠  pas  3SA 
  a.p.    



3SA lijkt logisch maar 5♣ is een veel beter contract. Alleen Niels de Bruin en Willem-Jan van 

Rooijen kregen dit voor elkaar. 3SA kan wel down, maar dan moet je in slag 1 niet met harten maar 

met ruiten uitkomen. Ik vind hier veel voor te zeggen, want de tweede kleur van partner is vrijwel 

zeker ruiten en je zit met ♥A achter de leider. Is het altijd gemaakt bij hartenstart? Nee, Toine van 

Hoof of Ed Franken begon met ♥A en kon toen nog net op tijd ruiten switchen ;) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op spel 18, tegen tegen Remco Brüggemann & Henk Willemsens was er twee keer sprake van 

gemiste kansen en was het thema pakken of zakken weer aan de orde. En alweer een spelletje 

voor de biedwedstrijd, hoe kom je in het dichte 6♣, en hoe vermijd je het kansloze 5 of 6♦ of 3SA, 

dat ook down kan/moet? Op Star lukte dat niemand, maar zaten er wel zeven paren netjes in 5♣. 

Dit leverde te weinig op omdat negen van de dertien paren die in 3SA zaten dat, soms met 

meerdere overslagen, mochten maken. 

 

Bij ons aan tafel was oost leider en startte zuid met ♠8, in dummy genomen met ♠H, noord ♠7 

(afsignaal). ♣7 na uit dummy,  meteen genomen en schoppen door. Dat was einde verdediging 

want ♦V was een uiterst welkome entree voor de vrije klaveren. Drie overslagen maar liefst. Als zuid 

♣A een keertje ophoudt (zelfs twee keer kan nog net) dan krijgt hij van noord op de 2e klaveren een 

spetterend aansignaal in harten en raap je nog vier hartenslagen op voor één down, wat in de A-

groep 9 imps zou opleveren. Met west als leider is de hartenstart veel gemakkelijker gevonden, 

maar dan mag je per se niet met ♥B of ♥10 starten, omdat het contract dan weer is gehaald. Zelfs 

na ♥2-start ging het nog een paar keer fout in de verdediging – na twee rondjes harten moet noord 

verder van de harten afblijven tot zuid aan slag komt om die kleur voor de derde keer in te spelen. 

 

  



Om niet in mineur af te sluiten, eindig ik met een mooi succesje. Nadat ik de noordhand had 

geopend met 1♣ drukte Rob vlot door naar het dichte 6♣. Het lukte maar acht van de 29 paren om 

in slem te eindigen. Anneke Douma en Rudi de Mol maakten het extra spannend door in 6♠ te aan 

te leggen, dat bij het actuele zitsel zonder problemen werd gehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens! 


