
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

Rust roest 

Dinsdag 19 november 2019, Butler I,4. 

door Robin de Kater 

Ik heb drie weken niet gekaart. Eerst heb ik voor mijn werk een week in het buitenland 

gezeten en daarna heb ik genoten van een welverdiende vakantie (althans, dat vind ik zelf). 

In één van deze drie weken was ook het toernooi van Madeira. Daarvan heb ik wel veel 

gezien op BBO. Hans Kreuning, die samen met Rob van den Bergh een hoop succes had 

deze bridgeweek, had ik graag gefeliciteerd. Hij was echter niet aanwezig. Zou hij op zijn 

hoogtepunt gestopt zijn? Afgelopen dinsdag kon ik in de praktijk gaan kijken of ik ook wat 

van BBO geleerd heb. Ik ben bang van niet… 

De eerste tafel treden mijn partner Peter Spanjaart en ik aan tegen onze teamgenoten uit de 

externe competitie Peter Hendriks en Ferdinand Verwijs. Ik zit west: 

Noord opent de bieding met 1♥ en na een pas van oost 

biedt zuid 1♠. Ik heb een leuke hand, stop creatief een 

harten bij de ruiten waardoor ik nu een 3-0-5-5 heb en 

bied een constructieve 2SA. Noord steunt de schoppen 

op 3-niveau en oost biedt 4♣. Zuid haalt nu zelfs ergens 

4♠ vandaan en zo lijkt mijn 2SA bod het gewenste effect 

te hebben gehad. Helaas geeft partner oost nu geen 

doublet, maar biedt hij 5♣ wat gedubbeld 2 down gaat. 

Operatie geslaagd, patiënt overleden. 4♠ gaat maar 

liefst 3 down. Alleen noord kan ik dit spel op een fout 

betrappen. 

 

Het tweede spel verbaast me: 

  

 

Maar liefst 14 keer is 4♥ door OW gemaakt. 4 keer 

met een de start van schoppenaas. Die snap ik nog, 

maar zelfs met de start van ♣6 is het gemaakt. Wij 

mochten het ook maken, toen zuid (aan slag met ♥A) 

♣H naspeelde. Deze werd genomen met het aas en 

daarmee was de tweede klaverenverliezer 

verdwenen, want toen noord aan slag kwam met ♥V 

was klaverennaspel ineens in de vork. 

  

 

Het derde spel kwamen NZ als enigen in 4♠ terecht: 



  

 

Elke kaart zit fout en ondanks dat wij slecht verdedigen 

en de tegenstanders de meeste slagen halen van 

iedereen, levert het ons toch nog 3 impen op. Helaas zijn 

veel paren zelfs al (terecht overigens) in 2♠ down 

gegaan. Het laatste spel was een rondpas en zo 

eindigden we na dit grote foutenfestijn precies gelijk. 

 

 

De tweede tafel spelen we tegen de gebroeders Meijer. Ik hoorde eens iemand zeggen dat 

hun kleurige systeemkaart eruit ziet als het menu van de chinees en absoluut, daar zit wat in 

     . We blijken deze tafel geen last te hebben van hun door hen zelf verzonnen systeem. Ze 

spelen 1 deelscore en wij mogen drie keer 3SA spelen. Twee uitkomstvragen: 

Spel 13) het bieden gaat 1SA – 3SA en je mag uitkomen van:  

Wat te doen? 

Spel 14) Je zit oost en hebt in handen: 

en het bieden gaat: 

Noord Oost Zuid West 

 1♥ dbl pas 

2♦ pas 2♥ pas 

2SA pas 3SA a.p.   

Achter je zit een sterke hand en voor je zit een hartendekking. Wat te doen? 

Bij spel 13 heeft de 3SA-bieder ondanks een 4-krt schoppen 3SA geboden. Dat kun je niet 

weten en je start met schoppen. Dat is in de vork van de leider: 

 

 

De leider speelt nu een kleine harten voor west die 

begint met de klaveren. Zuid houdt 2 keer op, waarna 

een derde keer klaveren gespeeld wordt. Dat is niet 

goed. Je weet dat je partner geen enkele entree heeft, 

dus klaveren naspelen kan geen zin hebben. Als je nu 

schoppen naspeelt, kom je later nog aan slag met harten 



om de downslag in schoppen mee te nemen. Na een derde ronde klaveren maakte ik het 

contract. 

Niet verblind door dit succes, waren mijn partner en ik het er later wel over eens dat je 

ondanks je 4-3-3-3 toch Stayman moet bieden. Je partner kan ook een 5-krt schoppen 

hebben en een kleine doubleton ruiten…. 

 

Het lijkt erop dat er schoppen in de dummy komen en 

misschien heeft partner een entree en zitten de harten 

3-3. In dat geval moet je met een kleine harten 

uitkomen, waarna partner een keer door de harten kan 

spelen. Enfin, oost startte met een kleine harten en dat 

was geen succes. Ik denk dat de grote vraag hier echter 

niet de uitkomst is, maar of je in je systeem geen bod 

moet reserveren waarmee je met de Westhand wat kunt 

bieden na dit begin? 

Een dapper bod trouwens van mijn partner, zie ik nu om 

2SA te bieden met deze bagger noordhand, but never 

argue with success.  

Na deze tafel van +18 togen we vol goede moed naar Frans Lejeune en Marc Mentink. 

N.a.v. het eerste spel heb ik vandaag een brief naar de bond gestuurd. Mijn partner opende 

met ♠B108643, ♥AV86, ♦9, ♣54 met 1♠. Kennelijk lijkt één van de kleintjes in deze hand op 

een aas, dus hopelijk kan de bond daar snel verandering in brengen (-9). Vervolgens komen 

er 2 vlakke spellen en het laatste spel komen de heren in 4♥ op de volgende handen: 

 

Met ♥V tweede, ♣A goed en ♦B goed (althans goed voor de leider) mogen we -6 op ons 

conto bijschrijven. De excuses van Marc voor deze manche zijn aanvaard, maar dat maakt 

het niet minder pijnlijk       

Enfin, zo staan we weer zo’n beetje quitte. Daarna volgen er 3 ronden die redelijk vlak zijn 

met als lichtend voorbeeld ronde nummer 6: 

 

Dit hadden we ook schriftelijk af kunnen handelen…. 



Per saldo staan we op +8 als we de laatste ronde Theo Fonville met invaller Ig Nieuwenhuis 

tegenkomen. “Gezellig dat we tegen jullie spelen”, zei Ig nog toen we de kaarten uit het 

eerste board pakte. Het eerste spel bieden de heren volledig gecontroleerd 7♠ voor contract 

(-8). Het tweede spel bereiken we 4♠: 

Zuid heeft een informatiedubbel gegeven op de 1♠-

opening van oost. West biedt 2♠. Na de 3♥ van noord, 

springt oost naar 4♠. Persoonlijk zou ik 3♠ geboden 

hebben of desnoods een invite via een dubbel hebben 

gegeven, maar 4♠ zit er in, dus ik zit er waarschijnlijk 

naast. Noord beëindigt het bieden met een dubbel. 

  

Stel je speelt de schoppen zelf aan: kleintje naar het 

aas. Er valt een honneur bij zuid. Neem je dan de snit 

(volgens restricted choice)? Als je goed naar het spel 

kijkt, dan werkt restricted choice hier niet. Althans, niet 

om je contract te maken. Als je namelijk 3 keer troef 

moet trekken, kom je een slag tekort: 5 troefslagen, 

klaverenheer, 1 klaverenintroever,  ruitenaas en een lengteslag in klaveren (als zuid maar 

één schoppen heeft, zitten de klaveren echt niet 3-3). Kortom, je moet spelen op de 

schoppen 2-2. Bij ons werd er zelfs met ♠V gestart en ik denk dat je dat nooit doet met een 

singleton na dit biedverloop. Als partner Axx van schoppen heeft, geef je zomaar een slag 

én het contract weg. Ig zei dat hij het na dit biedverloop ook met een secce schoppenvrouw 

gestart zou zijn. Ik denk dat hij dat zei om het gezellig te houden       Het een-na-laatste spel 

vindt Ig een ongelukkige speelwijze waardoor hij in 2♠ 1 down gaat. Ze waren echter mooi 

laag gebleven en de rest ging in hogere contracten 1 of meer down. Dat leverde dus ook 

niks op. Het allerlaatste spel van de avond komen we in 3SA:  

 

West opent 2♠ (Muiderberg) en wat moet je dan met oost. 3SA? 4♥? Beide manches horen 

down te gaan. Na de mooie start van ♣10 door Ig was 3SA een kansloos parcours, maar 

ook in 4♥ verlies je aas-heer-aas- en een troefslag. In de B en de C is de manche een paar 

keer gemaakt. Wij konden -5 bijschrijven. Na deze gezellige tafel van -23 eindigden we de 

avond meteen zwaar in de min (-15). Daarbij de straf meegenomen van de avonden dat we 

niet gespeeld hebben, staan we nu op degradatie. Volgende week nieuwe ronden, nieuwe 

kansen. Hopelijk valt Ig dan niet in      . 


