
AFGELOPEN ZONDAG IN DE TWEEDE DIVISIE…. 
 
Ronde 2 en 3, 1e centrale dag, 13 oktober 2019 
 
Een derde stop 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
De externe viertallen zijn afgelopen weekend gestart. We togen naar Apeldoorn waar nogal 
wat zaken niet goed georganiseerd waren. Zo stonden in het boekje – foutief - totaal andere 
wedstrijden dan van te voren waren aangekondigd, en kregen we in de tweede wedstrijd 
nogmaals de spellen van de eerste wedstrijd. Dat mocht de pret niet bederven; uiteindelijk 
gingen we aan de bak. De eerste wedstrijd mochten we tegen VriendenKring 2. Dit team 
hadden we twee jaar eerder in deze opstelling met 20-0 verslagen. Een jaar later echter won 
Amersfoort. Resultaten uit het verleden.... 
 
We verloren ditmaal met 8 imps, dus dat was te overzien, zeker omdat we er halverwege 21 
achter stonden. Dit was wat mij betreft het spel van de dag: 
 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   1♣  2♠ 

pas  pas  dbl  pas 

3♣  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 

Desgevraagd legde ik 2♠ uit als zwak waarbij ik 

meldde dat bij deze kwetsbaarheid er veel 

toegestaan was.  

Paul startte ♠5. Leider dacht een makkie te 

hebben. Ten eerste zou ♠B het waarschijnlijk doen 

en daarnaast heb je 6 klaverslagen.... 

 

 

Ik dekte ♠B en leider merkte op: Dat is inderdaad zwak! Onaangedaan legde leider ♣A op 

tafel en Paul gooide een schoppen weg. Nu was er ‘food for thought’. Nu kan je als leider wel 

heel lang denken maar inmiddels is het spel niet meer te maken. Leider gaf in de vierde 

ronde een klaver af, ik speelde ♠9 (leider dook) voor Paul’s ♠10 die de schoppen vrijspeelde 

en met ♥A aan slag een paar downslagen kon oprapen.  

Double dummy waren er echter 9 slagen beschikbaar volgens de software. We gingen 

analyseren en kwamen erachter dat je in slag 1 een kleíne schoppen op tafel moet leggen. 

Je neemt de ♠9 met ♠H, vervolgens laat je ♠V houden en daarna heb je ♠A nog als derde 

schoppenstop!  

Nou, dat was wat te simpel geredeneerd maar meer hoef je tussen twee wedstrijden niet te 

verwachten. Deep finesse ging aan het werk en deed zijn naam meer dan eer aan!  

 

In het onwaarschijnlijke geval dat je het goed doet in slag 1 (dus klein leggen in dummy en 

de slag nemen), heb je nog een kans. Maar dan moet je niet eerst ♣A op tafel leggen, want 

dan kun je het niet meer maken. Je hebt toch pas 8 slagen (denk je) dus je zult een 



hartenslag moeten ontwikkelen, dus je begint met een kleine harten, zuid duikt en ♥B wint de 

slag. Mooi. Tijd voor de klaveren. Je speelt een klaver en als noord ♣2 bijspeelt, leg je de 5!! 

Het is echt waar, dat noemen we nog eens een deep finesse! Of, noem het een 

verzekerings-snit. Ik heb deze lang geleden behandeld in mijn serie over “Adventures in 

Card Play”. Deze is nog extremer dan de snit die daar behandeld werd. Het idee is dat als de 

snit verliest je de rest van de klaveren maakt. 

OK, stel noord is wantrouwend en speelt ♣8. Je wint de slag met ♣A en zuid bekent niet. 

 

Weer is er maar één manier richting 9 slagen: je speelt opnieuw harten. Als zuid nu neemt 

en schoppen speelt voor ♠B en ♠V, dan duikt leider (dat was de opzet) en de defense is 

machteloos. Leider maakt twee schoppenslagen, drie harten slagen, drie klaverslagen en er 

komt op zeker nog een ruiten binnen. 

Dus zuid, zuinig op de entree, bukt ook de tweede harten en ♥10 wint deze slag. Opnieuw 

volgt er klaveren en noord legt ♣10 in, leider wint met ♣V (als noord laag speelt wint ♣5, 

daarna ♣V en leider ontwikkelt de harten. Het maakt dan niet uit aan welke kant leider een 

ruiten maakt – er zijn genoeg slagen). 

Hoe nu verder? Uiteraard weer harten. Zuid wint en persisteert in schoppen. Zoals gepland, 

houdt ♠V. Hij heeft alleen nog ♣B2 en viermaal ♦A. Klaveren na gaat niet (dat is in de 

moeizaam gecrëerde vork – vandaar deze merkwaardige speelwijze), dus moet noord ruiten 

spelen. Wat NZ ook doen, ze kunnen niet verhinderen dat leider de ruitenslag in oost wint, 

♠A en ♥V incasseert en met ♣A de negende. 

 

Hoe bedoelt u, een praktisch onmaakbaar contract! 

 

In de tweede helft bereiken beide tafels hetzelfde 3SA contract op het volgende spel: 

 
Ik start als noord met ♠3. Schoppen zeven wint de slag en Paul in zuid neemt de derde 

klaver, incasseert ♠A en speelt ♠ na. Eén down. Aan de andere tafel start noord niet heel gek 

met ♥10. Nu kan 3SA niet meer down. Dat scheelde 10 imps en 2 VIPs. Een gelukkige hand 

van starten. 

 

De tweede wedstrijd traden we aan tegen het Twentsche Ros, dat in de ochtend het sterk 

geachte Denktank had bedwongen met de niet onaanzienlijke score van 66-36 (op toch niet 

een heel “swingy” set). Het Ros was echter uitgeraasd. Paul en ik waren niet erg opgetogen 

uit de Open kamer gekomen met slechts drie scores in de wij-kolom maar we stonden er 25 

voor! 



 

Dat was onder meer te danken aan: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Dick    Rik 

pas  3♦   pas  3SA 

pas  5♣  pas  6♦ 

pas  pas  pas 

 

Rik had goed door dat zijn hand goud waard was 

en bood lekker door. Wel fijn hoor, zo’n 

nevenpaar! 

Om Hans van Staveren (Vriendenking 2) te 

citeren: “Als je bang bent down te gaan moet je 

niet gaan bridgen”. 

 

Bij ons aan tafel past noord eerst, ik open een multi en vervolgens eindig het bieden in 5♣.  

 

In de tweede helft wisten we zelfs nog wat uit te lopen. Dit was een aardige swing: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  1♠   2SA *  3♣ ** 

pas (?)  4♠  pas  pas 

pas 

 

2SA was minors en 3♣ van Paul beloofde een 

“invite of beter met schoppen”. Ik ging deze 

manche niet missen. 

 

 

Wederom doen Dick Maans en Rik van der Horst het goed door 4♠ uit te nemen met 5♦; je 

hebt immers een dubbele fit. Er zijn slecht drie verliezers dus dat was 200 voor de 

tegenpartij. Nu moest ik nog even 4♠ maken, wat een boekjesspel is.  

Start ♣A, ruiten na. Je neemt, troeft een ruiten, trekt driemaal troef en incasseert ♣H en ♦H, 

waarna je harten speelt en alles dekt was west speelt. Oost komt aan slag en kan nog van 

♥A afspelen, of in de dubbele renonce (er was al een hartje weggegaan op de tweede 

ruiten).  

 

Een laatste spel gaf ook een vermakelijke swing te zien.  



 
 

West komt in 2SA waar ik (noord) pas in tweede instantie 2♠ heb geboden (Paul piepte eerst  

een ruiten tussen). Ik start schoppen voor ♠10, ♠H en ♠A. Leider speelt ♣ naar 10, V en H. 

Paul speelt ♠9 en mag deze houden. Nu speelt hij ruiten na. Omdat Paul ruiten heeft 

geboden legt leider zonder lang te denken ♦10 en dan komt het dak naar beneden. Het 

eindigt in 5 down (waar het double dummy te maken valt). 

Rik en Dick dubbelen 3♠ (brrr....) en dat gaat down (eentje!) als Dick in de vierde ronde met 

zijn ♠10 mag overtroeven. Eind goed al goed.... 

 

Na twee speelrondes staan Star 5 (Jan Meijer c.s.) en Star 8 (wij dus) op de 3e en 4e plaats: 

 
 

’t Onstein 5, met Jaap van der Neut in de gelederen hoopt de vorig jaar misgelopen promotie 

dit jaar wel te behalen. Wij gaan ons best doen dat te voorkomen! 

 

 

 


