
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 

Finale interne viertallen 

Niet scherp genoeg 

Door: Marcel Winkel 

 

Gedurende de hele competitie wisten wij in wisselende samenstellingen bovenin 

te blijven hangen. Toen we ook de halve finale wisten te winnen, mochten we 

aantreden tegen het vlaggenschip van STAR; Henk en Remco, Kees-Jan en 

Martin. Tijdens de eerste helft wist Henk 4♥ binnen te slepen. 

 

 

 

Henk Svend Remco Marcel 

West Noord Oost Zuid 

- - pas 1SA 

pas 2♥* dbl pas * transfer 

2♠** 3♥*** pas 3♠ ** goede verhoging naar 3H *** retransfer 

4♥ pas pas pas 

Na de logische uitkomst van ♠H, overgenomen met ♠A, nam ik eerst ♣A mee. 

Daarna volgde nog twee ronden schoppen, om de hoog geworden ♠10 

onschadelijk te maken (die troefde ik af). Nu we drie slagen hadden gemaakt, 

was de telling in orde gemaakt voor een dwang. Dat kun je aan Henk wel 

overlaten. Henk troefde ♥B over met ♥A, haalde de troeven en speelde ruiten 

naar ♦V. Ook ♦A werd opgeraapt om te kijken of ♦H wilde vallen. Toen dat niet 

gebeurde, raapte Henk alle troeven van dummy op. Ik kon nu kiezen om mijn ♦H 

weg te gooien (waarmee ♦B de tiende slag zou worden), of mijn klaveren de deur 

uit doen (in de hoop dat partner noord in het bezit zou zijn van ♣10). Dat was 

niet het geval, dus een welverdiende 10 imps voor Henk en Remco (verder 

niemand in de zaal had 4♥ geboden en gemaakt). Hoe moet het dan wel? Na ♠A 

moet ik vervolgen met ♣A en ♣V na. Hierdoor heeft de leider wel een 

schoppenslag, maar daar kan hij niks mee (hij kan zijn 4e ruiten er op 

weggooien). Als noord later met schoppen aan slag komt, kan hij de dwang killen 



door een derde ronde klaveren te spelen. Ook ♠H laten houden helpt niet, tenzij 

noord het verzint om in slag twee klaveren na te spelen. 

 

 

Henk Svend Remco Marcel 

West Noord Oost Zuid 

- - - 1SA 

pas 2♣ 2♦ pas 

5♦ dbl  allen passen 

Na een zwakke SA (11-13) in zuid, probeert noord te onderzoeken welke manche 

er gespeeld moet gaan worden. Met een transfer naar klaveren, zou de megafit 

tijdig aan het licht zijn gekomen en wordt een aantrekkelijk tussenbod in ruiten 

gecoupeerd. Nu kon oost er dus wel goedkoop met 2♦ inkomen en zaten OW in 

de manche voordat we met onze ogen konden knipperen. Svend kon nu met de 

noordhand niet anders dan dubbelen, maar dat weerhield de leider er niet van 

om elf slagen te halen. We hadden zelfs moeten redden met 6♣, wat maar één 

down is! 

Met de rust stonden we 21 imps achter.  

Toen tegen Kees-Jan en Martin: 

 



 

Martin Svend  KJ      Marcel 

West Noord Oost Zuid 

- - - pas 

1♥ dbl 2♥ pas 

3SA allen passen 

Een goede beslissing van Martin om te kiezen voor 3SA en niet voor 4♥. Beide 

contracten zijn kansloos, maar in de praktijk is 3SA net even iets minder 

kansloos. Tegen 3SA startte Svend met een kleine klaveren, via ♣V voor ♣H van 

west. In slag twee werd er harten gespeeld voor het secce aas van noord. Als 

noord nu zijn klaveren hoog speelt, dan wordt ♣8 in dummy de negende slag. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de leider fortuinlijk is dat zuid in het bezit is 

van ♦V (alleen slechte spelers klagen over pech 😊). Maar dat zal Martin een biet 

wezen; hij had nu negen slagen in de tas. Aan de andere tafel zat ons nevenpaar 

vredig in 2♥ en dat kan niemand hen kwalijk nemen; meer zat er immers niet in! 

 

Martin Svend  KJ      Marcel 

West Noord Oost Zuid 

- - - pas 

1♠ 3SA 4♥ pas 

4♠ allen passen 

Hier komen OW in de verkeerde manche terecht; 4♥ is immers dicht. 3SA is een 

schoppenstopper met een dichte minor. De verdediging tegen 4♠ is eenvoudig. 

Noord komt zijn singleton uit, komt aan slag met troefaas en probeert zuid te 

bereiken.  

Tegen 4♠ kwam Svend uit met ♦A om in de tweede slag met zijn singleton harten 

te vervolgen. Deze nam Martin met ♥A in zijn hand om ♠V uit zijn hand te spelen. 

Dat is de juiste kaart, mocht noord denken dat er een secce heer in zuid zit. 

Noord dook de slag (wat fout is, als zuid twee schoppen heeft) en nam de 

tweede schoppen. Hij raapte ♦H op, waarvan ik wist dat ik die moest troeven. 

Maar als je slecht in de wedstrijd zit, gooi je een klaveren weg en is het voorbij. 

Toch had Svend ook ♦V kunnen naspelen i.p.v. ♦H. Moronproof noemen ze dat in 

de VS. Dat hij dichte ruitens had, wist ik immers uit het bieden. Met een 

achtkaart schoppen bij west, moest noord direct de eerste schoppen al nemen, 

zodat zuid nog een troef over had om aan slag te komen en de hartenaftroever 



te geven. Aan de andere tafel zat ons nevenpaar wel in 4♥ dus geen score i.p.v. 

de aangeboden 12 imps op te rapen. 

 

 
Martin Svend  KJ      Marcel 

West Noord Oost Zuid 

- 3♣ 3♥ pas (!) 

4♣ pas 4♦ pas 

4♥ pas 4SA pas 

5♥ pas 6♥ allen passen 

Na een 3♣ opening in Noord, weten OW een scherpe 6♥ op slechts 25 punten te 

bereiken. Mogelijk deels mijn schuld, omdat ik verzuimde 4♣ te bieden. Soms 

werkt een 4♣ bod echter juist averechts (west kan dan uitrekenen, dat zijn 

partner waarschijnlijk een singleton klaveren heeft), maar in dit geval was het 

essentieel om west te kunnen beroven van een 4♣ bod. Een dergelijk bod is geen 

cue, maar geeft een goede verhoging naar 4♥ aan. Waarschijnlijk zou Martin dan 

4♦ hebben geboden en zou het bieden nog steeds richting slem zijn gegaan. Het 

spelen was een eitje voor KJ. Hij troefde de tweede klaveren, trok de alle 

troeven, raapte zijn hoge ruiten op en speelde drie rondjes schoppen, daarmee 

snijdend op mijn boer; twaalf slagen. Met dank aan ♠10.  De heren schieten met 

scherp! 
 

 



Als noord kwetsbaar op drieniveau in klaveren tussenbiedt, is het doorgaans 

geen goed idee om met slechts één stop in klaveren 3SA te gaan spelen. KJ en 

Martin deden dat wel en schreven -300. Hans en Sahar wisten heel knap 4♠ te 

bereiken, wat wel binnenkwam; we noteerden 14 imps. Het was deze partij een 

van de weinige wapenfeiten, want we verloren met 38-64 imps. Hans en Sahar 

hebben een zeer behoorlijke competitie gespeeld, terwijl Svend en ik matig 

hebben gespeeld. Laten we het er maar op houden dat we na een wapenstilstand 

van bijna 13 jaar, de messen nog even moeten slijpen… 

 
 


