
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Interne viertallen, 1e avond, 3 september 2019 
 
Starts en andere vraagstukken 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het echte werk is weer van start gegaan! Natuurlijk hopen we op een mooi seizoen met de 

nodige bridgesuccessen. Wat dat betreft hadden onze tegenstanders het getroffen, want we 

bevinden ons na twee forse nederlagen ergens onderaan de ranglijst. Iedereen in het viertal 

heeft er het een en ander ingestopt, dus we hadden elkaar niet veel te verwijten.  

 

Het allereerste spel was heel fraai, tenminste, zoals het gespeeld en verdedigd had moeten 

worden.   

 
 

We speelden tegen Cora van Leeuwen en het nieuwe lid Flip de Munck. Cora en Flip komen 

net als ons nevenpaar in 4♠. Ik start ♦9 en deze wordt getroefd. Een voorbeeld van het beste 

af- en tegenspel gaat als volgt verder: ♠H, schoppensnit, ♠A. Oost doet een hartje weg (je wil 

♦2 als exitkaart bewaren). Nu ♣H, ♣A. Oeps. Twee klaververliezers en twee harten-

verliezers, of toch niet? ♥A en ♥V moeten nu bij oost zitten: harten op. Oost neemt en speelt 

weer ruiten, weer getroefd. Nu speelt de leider een harten naar de heer. Oost ziet dat hij 

geplaced gaat worden met hartenvrouw en hoopt op ♥B bij partner dus deblokkeert maar 

helaas heeft leider ♥B. Alternatief is dat ♥V de derde hartenslag maakt. Je speelt ♣B na 

maar ook die houdt en dan mag je in de vork spelen.... 

Zo ging het natuurlijk niet. Aan beide tafels (waaronder door mij) wordt het de leider niet 

moeilijk gemaakt en gaat 4♠ over tafel. Een mooi spel maar paarlen voor de zwijnen. 

 

Op het tweede spel krijgt Paul een bied-vraagstuk en nu is het aan hem om het foute 

antwoord te geven: 

 

 

 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul  Flip  Jaap  Cora 

-  -   pas  pas 

1♦  pas  1♥  2♣ 

4♣ *  pas  4♥  pas 

?? 

 

Zuid verkiest eerst een rondje te passen. Paul 

opent en ik piep 1♥. Na 2♣ splintert Paul, maar ik 

ben niet enthousiast.  

Is het de moeite waard toch nog een poging te 

doen? Ik zag Paul denken en wist wat de juiste 

actie was. Maar Paul bood nogmaals en we 

waren overboord. Sloeg ook uit. 

 

Op spel 4 krijg ik een biedvraagstuk: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul  Flip  Jaap  Cora 

1♦  pas   2♠ *  pas 

3♣ *  pas  3♦  pas 

4♦ *  pas  4♥ *  pas 

5♦ *  pas  ??? 

 

Mijn 2♠-bod geeft een 6-kaart klaver aan, zwak 

of sterk. 3♣ door Paul ontkent enig 

enthousiasme (zwak / geen aansluiting). Met 3♦ 

geef ik aan mancheforcing te zijn met ook ruiten 

mee en nu heeft Paul ineens wel een aardige 

hand. Dat laat hij weten met 4♦, slemgoing. Ik 

vraag met 4♥ de key-cards en krijg “twee met 

troefvrouw” te horen. Slem of niet? 

 

Vanwege de verwachte slechte aansluiting in de klaver gooi ik de handdoek. Aan de ene 

kant terecht (Paul maakt 11 slagen) aan de andere kant niet terecht, want in slem heb je 

geen andere mogelijkheid dan een klaver op te spelen, en dan ga je 6♦ wel maken (als noord  

– onwaarschijnlijk - klein speelt heb je nog wel een lastige keuze). 

 

U begrijpt, als we consequent met het verkeerde antwoord op de proppen komen dan wordt 

het lastig om te winnen. Deze kostte 1 imp want aan de andere tafel werd gespeeld in het 

prozaïsche 3SA. 

 

Met een tegenvallende nederlaag op zak begonnen we aan de tweede helft. We speelden 

tegen Patrick Goor en Kees-Jan van Heusden, die invielen voor Mischa Keijzers en Erik van 



’t Oever. Uit deze wedstrijd vraag ik u vier keer te starten (U zit op de lokatie onder het 

spelnummer) of eventueel te vervolgen: 

 

 
Spel 19 
Noord 
Z / OW 

 
♠ AHB 
♥ 108632 
♦ H103 
♣ 107 

West  Noord  Oost  Zuid 
      pas 
1♣  pas  3♣*  pas 
... 3SA  pas  pas  pas 
 
* 3♣ is zwak maar wel licht inviterend tegenover een  
15-17 SA 

 

 
Spel 21 
West 
N / NZ 

 
♠ 1096 
♥ 982 
♦ 62 
♣ AHB76 

West  Noord  Oost  Zuid 
  3♦  pas  3SA 
pas  pas  pas 
 
Je start ♣A en op tafel verschijnt: 
♠ 543 
♥ A 
♦ HVB10954 
♣ 83 
Partner gooit ♣10 (af). Wat nu? 

 

 
Spel 22  
Noord 
O / OW 

 
♠ 65 
♥ 1083 
♦ 109753 
♣ 973 

West  Noord  Oost  Zuid 
    1♥  pas 
1♠  pas  2♦  pas 
3♣ *  pas  3♠  pas 
4SA  pas  5♥  pas 
6♦  pas  7♠  allen pas 
Straightforward biedverloop, maar de betekenis van 6♦ 
was enigszins duister. 

 

 
Spel 25 
Noord 
N / OW 

 
♠ A1072 
♥ VB109 
♦ VB32 
♣ 10 

West  Noord  Oost  Zuid 
  pas  1♦  pas 
1♥  pas  2♣  pas 
3♦  pas  3SA  allen pas 
 
Je start ♥V en op tafel verschijnt: 
♠ B98 
♥ 7 
♦ AH987 
♣ HVB5 
Partner gooit ♥8 (oneven). Leider duikt. Wat nu? 

 

Voor de antwoorden zie de volgende pagina’s. 

 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Kees-Jan Jaap  Patrick  Paul 

-  -   -  pas 

1♣ *  pas  3♣  pas 

3SA  pas  pas  pas 

 

Ik zat Noord en mocht starten. Ik keek niet verder 

dan mijn langste kleur en leider claimde snel zijn 

9 slagen.  

Aan de andere tafel werd ♠A gestart. Partner 

gooide ♠6. Die was lastig te lezen en ook hier 

ging 3SA over tafel. 

 

Partner merkte terecht op dat je na zo’n biedverloop agressief moet starten. Aangewezen 

lijkt daarom om eerst dummy te bekijken met ♠A of ♠H. Bij ons vraagt ♠A om attitude, dus 

was dat de aangewezen kaart.  

Daarmee ben je er nog niet, zoals bleek aan de andere tafel. Wat ga je switchen na een af-

signaal? In feite heb je bij partner ♦A of ♥A nodig om door de schoppen heen te spelen, maar 

hartenaas is niet voldoende, want dan heb je pas 4 slagen in de verdediging. Dan is er wat 

voor te zeggen om ♦H op tafel te leggen, met als bonus dat het nu heel veel down gaat: er 

zijn dan 8 slagen in de verdediging! 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  3♦   pas  3SA 

allen pas 

 

Dit spel werd gespeeld aan de andere tafel. Met 

spel 19 als aanwijzing is het noodzakelijk 

agressief te starten en dat is deze keer je langste 

kleur. Partner signaleert af. Wat nu? 

 

Deze ga je niet goed doen. 3SA lijkt op ♦Ax en je 

weet dat partner ♥A niet heeft. Je switcht naar 

schoppen en het contract vliegt over tafel. 

 

Ook op onze tafel werd een zware 3♦ geopend door mij. Paul bood echter keurig 3♠, 

rondeforcing en ik had weinig moeite daar een vierde aan te plakken. De tegenstanders 

waren onder de indruk van mijn zware 3♦ maar ik had gelijk: de ruiten konden allemaal in het 

putje; je gaat natuurlijk klaveren wegpoetsen op ♥HV en troeven in dummy – de ruiten heb je 

niet nodig! 

 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Kees-Jan Jaap  Patrick  Paul 

    1♥  pas 
1♠  pas  2♦  pas 
3♣ *  pas  3♠  pas 
4SA  pas  5♥  pas 
6♦  pas  7♠  allen 
pas 
Straightforward biedverloop, maar de betekenis 

van 6♦ was enigszins duister. 

Patrick had dit geïnterpreteerd als een grand-slam 

invite. Dat dit bedoeld was om te spelen werd door 

hem verworpen; partner had 4♦ kunnen bieden in 

plaats van 4SA. 

 

Ik zat noord en mocht uit. Mij leek het zeker mogelijk dat 6♦ een voorstel was, en dan zouden 

ze samen 8 ruiten hebben en mijn partner dus een renonce. Zou partner dan niet doubleren? 

Ach, een ruiten leek me toch de beste kans, dus ♦3 werd het. 

Kees-Jan bedankte zijn partner voor de mooie dummy maar was niet heel erg teleurgesteld 

dat Paul de eerste ronde aftroefde (ik was wel blij!). Ook ♠H ging verloren, dus het contract 

was 2 down.  

Uiteraard vroeg ik partner waarom hij niet doubleerde. “Nou”, zei Paul, “ik was er niet zeker 

van dat 7SA down zou gaan!”. En hij had gelijk! Er zijn van top 9 slagen in de rode kleuren 

en drie slagen in klaveren en schoppen. Als ik schoppen zou starten dan neemt leider ♠A, 

speelt 9 keer rood, eindigend in oost. Op de laatste kaart moet zuid kiezen tussen het 

weggooien van ♠H of het kaal zetten van ♣VB. Als ik klaver zou starten (zeer 

onwaarschijnlijk), dan is er nog steeds een dwang omdat noord niet boven ♠7 uit kan. 

Aan de andere tafel bereikte ons nevenpaar een redelijke 6♦. Redelijk omdat 6SA superieur 

is met 12 slagen van top. In 6♦ geeft alleen het 5-0 zitsel in troef een probleem. Tsja, daar 

liepen ze tegen aan. Het kan gemaakt worden maar ons nevenpaar ging down. Slechts 3 

impen voor een goed resultaat: Snif! 

  



 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Kees-Jan Jaap  Patrick  Paul 

  pas  1♦  pas 
1♥  pas  2♣  pas 
3♦  pas  3SA  allen 
pas 
 

Ik startte ♥V, partner ♥8 en leider dook. Wat nu? 

Ruiten na leek me niet winnend, en schoppen leek 

me een redelijke kans geven.  

 

Het is zeker mogelijk een tweede ronde harten te spelen. Wat je als noord niet weet is dat 

leider wel gedoken heeft maar inmiddels entreeloos is.  

 

De schoppenkleur zit voor beide zijden op slot. Ik speelde in de tweede slag schoppen en 

hoewel dat nog niet direct verliezend is compliceert dat de juiste verdediging want het geeft 

een slag weg. Op tafel ♠8, Paul dook. Nu kwam ♣H, voor Paul’s aas. Nu speelde Paul 

harten, waarschijnlijk omdat hij dacht dat ik VB9x had of iets dergelijks. Nu was het gemaakt 

en leider speelde het verder foutloos af: Harten genomen...  

Nu een kleine ruiten! ♦10 is verliezend! Noord dekt, maakt in de volgende slag ♦V en kan van 

slag in ruiten en dan moet leider zelf de schoppen spelen. Dus ♦4 naar de zeven, ♦AH, ruiten 

vrijgespeeld. Ik kom aan slag en moet leider aan slag brengen.  

Als ik geweten had wat ik nu weet zou ik op een kleine ruiten hebben moeten inleggen. Dan 

moet leider een kleine ruiten spelen en niet ♦A. Maar ja, partner kon ook ♦10 hebben... 

En dat is natuurlijk waar het om draait in dit spel: op enig moment moet kom je als noord aan 

slag en heb je dan nog wat na te spelen? In alle varianten was dit een kat- en muisspel.  

Omdat ons nevenpaar de tegenstanders in 2♥ opknoopten, vijf down (♠A verzoop!), leverde 

het spel goed op maar dat had meer kunnen zijn als mijn defensief inzicht beter was 

geweest. 

 

Ach, het is Zwitsers, dus als we de komende avonden goed spelen kunnen we nog ver 

komen! 

 


