
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Iets goeds’ 

Dinsdag 23 april 2019, Howell II, 7. 

door Robin de Kater 

Het is niet mijn beurt om te schrijven, maar ik hoop dat u mij zult vergeven. Ik heb zo vaak 

spelletjes beschreven die ik niet goed gedaan heb, dat ik het niet kan laten iets te schrijven 

nu ik eindelijk iets goeds gedaan heb. Afgelopen week mocht ik met Marc Kuipers spelen. 

Uit de C zouden 6 paren promoveren. Hoewel we op de twaalfde plek stonden, was mijn 

inschatting dat we 60% zouden moeten scoren om te promoveren. Er waren namelijk ook 

nog 3 paren die te weinig gespeeld hadden om te kunnen promoveren. Dat was het 

proberen waard. 

Spel 11 was een mooi spel. Het bieden ging als 

volgt: 

Marc startte met een kleine harten voor mijn boer 

die mocht houden.. Ik speelde harten na voor de 

heer van tafel, waarna Janine de ruitensnit nam 

voor noord. Marc speelde wederom harten 

(dummy een schoppen weg). Janine was aan slag 

en speelde nu een kleine schoppen naar de 9 voor 

mijn aas. Dit was de situatie: 

Zuid is aan slag en mag een list verzinnen. Dat er 

klaveren gespeeld moet worden is wel duidelijk, 

maar welke klaveren? Ooit stond er een spel in het 

bridgeblad wat Carla Arnolds gespeeld had voor 

vuegraph. De commentator zei: “Met open kaarten 

is er maar één kaart goed, maar die vindt ze 

nooit.” Hij had het woord ‘nooit’ nog niet 

uitgesproken of Carla speelde de middelste 

klaveren na. In haar geval was het B. Ik speelde 

10 na. Later hoorde ik dat dat een ‘surround 

play’ heet. Op 10 is de leider kansloos. Janine 

legde de boer voor de vrouw van Marc die niet 

eerst zijn vrije harten meenam (“Dan kan ik het je 

alleen maar moeilijk maken”), maar meteen 8 

naspeelde. De negen werd gedekt en NZ kregen 3 

klaverslagen, H en 10. Goed voor 2 down. 

De figuur is wel interessant. 
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Wat als Janine de 10 duikt? Dan moet zuid het wel goed doen en H naspelen. 

Wat als Janine de 8 had gedoken? Dan lijkt het beter voor de leider af te lopen, maar 

schijn bedriegt. Zuid zal moeten duiken en de leider neemt het aas en speelt schoppen na. 

Noord neemt nu echter H en speelt 10 na. Hierop kan zuid zijn blokkerende klaveren 

weggooien. 

Zou ik dat aan tafel gevonden hebben? Tuurlijk, geen probleem ☺ 

O ja, we eindigden met 61%, dus de volgende competitie spelen we weer in de B (bedankt 

Marc!). 


