
AFGELOPEN ZONDAG IN DE TWEEDE DIVISIE…. 
 
Rondes 8 en 9, 12 januari 2020 
 
Mancheswings op een mooie zondag 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Afgelopen zondag eindigde viertallen-competitie in de Eerste Divisie. Hulde aan Star 2, dat 

zich opnieuw heeft weten te handhaven. Hulde ook aan Star 1, dat waarschijnlijk niet 100% 

tevreden zal zijn, want ze hebben zich niet echt kunnen mengen in de strijd om promotie, 

maar als het volgend jaar een beetje meezit gaat dat dan wél lukken. Een keurige zesde 

plaats was hun deel.  

Het niveauverschil tussen Eerste en Tweede Divisie is groot. Vorig jaar degradeerde 

Nijmegen 2 uit de Eerste Divisie, maar dit jaar staan ze in onze regio Oost bijna 25 VIPs voor 

op de nummer 2, Vriendenkring 2, vooralsnog bij ons “Best of the Rest”. 

 

Vier weken geleden was het thema “een onvoldoende voor slembieden”. Ik was vast 

voornemens om dat beter te doen, maar uiteindelijk viel ons slechts slechts één slemspel ten 

deel, en dat hebben we niet tot een goed einde gebracht. Niels de Bruijn en Willem-Jan van 

Rooijen boden wel de drie slems in de eerste wedstrijd, maar die sloegen allemaal uit. Beide 

wedstrijden wonnen we vooral op mancheswings. Eerst tegen Schuttersveld: 

 

 
 

OW komen in 3SA, net als Niels en Willem-Jan. Paul Schriek in zuid start ietwat ongelukkig 

met klaver, voor ♣B, ♣V en ♣A. Vervolgens laat leider ♣9 razen. Leider durft nu niet een 

derde ronde klaver te spelen, want wanneer moet hij dan ♥AH oprapen? Hij speelt een 

schoppen uit de hand, en ik mag mijn ♠V maken. Ik switch naar ♥V, wat een hoop duidelijk 

maakt. Nog wat ongelukkige keuzes later is leider twee down. Ons nevenpaar maakt na 

dezelfde start twee overslagen! 

 

 

 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

pas  1♥   pas   2♦ 

dbl  3♦  pas  3SA 

pas  pas  pas   

 

Ik was vast van plan geen slem te missen dus ik 

steun partner direct in ruiten in de hoop op iets 

moois. West komt er even in met een doublet, de 

zwarte kleuren aangevend. Dit tempert Paul’s 

enthousiasme en hij stelt 3SA voor. Ik heb mijn 

kaart wel verteld, dus ik pas. 

 

Op de andere tafel biedt zuid eerst 1♠ en komen de broeders Kootstra in 5♦, maar te spelen 

door noord. Na de klaverstart is leider na twee slagen ‘aan’, en moet hij de ruiten voor nul 

verliezers spelen. Leider slaat ♦A en is down, waar Paul na een klaverstart voor ♣10 met 

succes op de harten afgaat, en dan ♦V voorspeelt. Niet met het idee deze te laten razen, 

maar het kan geen kwaad. Oost dekt en Paul maakt drie overslagen als ♦B de 50 roem 

completeert, want hij gooit west ook nog eens in met ♣A om van de schoppen af te spelen. 

Het is overigens 6♦ in de zuidhand door het gelukkige zitsel. Niet een slem waar je in wil 

zitten, getuige het resultaat op de andere tafel. 

 

De tweede helft begin ik ongelukkig en doe op de eerste twee spellen alle mogelijke 

beslissingen fout en dat kost bij elkaar 17 imps. Onze voorsprong is na drie spellen 

gereduceerd tot 1 imp. Op spel 20 en 21 pakken we de punten weer terug: 

  

 

 

West  Noord  Oost 

 Zuid 

  Jaap   

 Paul 

1♣  pas   1♦    1♠ ! 

1SA  pas  2♥   pas 

3♦   pas  4♦   pas 

pas  pas 

 

Gewaarschuwd voor de schoppen vermijden OW 

3SA, maar ook 4♦ heeft na een schoppenstart geen 

schijn van kans. 

Niels en Willem-Jan komen wel in 3SA, en daar 

start noord klaver en dan kan leider de ruiten 

ontwikkelen en het contract maken.  

 

Op spel 21 blijven de tegenstanders opnieuw in ♦ hangen en opnieuw is 3SA beter.  



 
 

Voor ons nevenpaar geen probleem! We wonnen de wedstrijd met 55-33, 14.6 VIPS. 

 

De volgende wedstrijd werd gespeeld tegen de hekkesluiter, Denktank. Inmiddels hadden ze 

Frank Vlam (ex-Vriendenkring 1) aangetrokken om het schip vlot te trekken. Nou had Star 5 

net met 12-8 van ze gewonnen, dus het lek was nog niet geheel boven. 

 

Uitslaan was een feest na 12 spellen; we stonden met 45-11 voor. Waar gingen de 11 imps 

overboord? Kijk en huiver: 

 

 
 

Niels en Willem-Jan bereiken het het met dit zitsel spannende 4♥. Dat maakt nog net. Aan 

onze tafel hebben de tegenstanders ook moeite met het vinden van de juiste fit en besluiten 

uiteindelijk tot 6♠ in de 4-3 fit. Dat is met de schoppen rond een onverliesbaar contract! Tsja. 

 

Op spel 1 was het de kunst om niet de manche te bieden: 

 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Jaap   

-  pas   2♦ 1   pas 

2SA  pas  3♦ 2  pas 

3♠   pas  pas  pas 

 

1  Multi 

2 zwakke-zwakke twee. 

 

Ik vind dat ik te weinig heb voor een eerstehands 3♠ 

in onze speelstijl, maar vind het ook weer zo wat om 

te passen. Dus ik lieg een schopje. 

Noord start klaver, en daarmee gaat een 

hartenverliezer weg. Paul maakt zelfs 11 slagen. 

 

 

Op de andere tafel gaat het 3♠-4♠ en dan mag zuid starten. Na 2 hartenverliezers gaan er 

altijd nog twee ruiten verloren en gaat 4♠ eentje down. 

 

Op spel drie heeft noord een lelijke 16-punter, opent 1♦, zijn partner 1SA en dat lijkt noord 

wel wat. Zijn partner had 10 punten.... het hoeft geen betoog dat ons nevenpaar wel in 3SA 

zat en dat maakte. Ook spel 4 wist leider niet tot een goed einde te brengen, al zat hij nu wel 

in de manche: 4♥, te spelen door noord: 

 

 
 

Ik start ♠10, Paul speelt klein en leider maakt ♠B. Een harten naar de vrouw en een nieuwe 

en succesvolle schoppensnit volgt. In plaats van nu een schoppen te troeven speelt leider 

een harten naar het aas en gooit ♠2 weg op ♣A. Hij vervolgt met ♦B (V-H-A) en ik trek de 

laatste troef. Ik ga eruit met klaver en leider verliest nog twee ruiten. 

 

Er zijn 11 slagen beschikbaar in een hartencontract en ons nevenpaar maakt ze alle 11.  

 

Dan het slemspel, dat we niet boden: 

 



 

 

West  Noord  Oost 

 Zuid 

Paul    Jaap   

-  3♣   4♠   pas 

4SA  pas  5♥   pas 

5♠   pas  pas  pas 

 

Paul vraagt keycards en mist er één. Nu krijgt hij 

“cold feet” en zwaait af, bang voor twee 

hartenverliezers of ♠10xxx bij de tegenstanders. Zijn 

5♠ kwam na een denkpauze, dus ik wist vrijwel zeker 

dat 6♠ verantwoord zou zijn. Echter, dat zou zijn 

geïnspireerd door zijn denkpauze, na een snelle pas 

zou ik zeker passen, dus dat deed ik nu ook.   

 

Altijd lastig, slem bieden na een preëmpt! 

 

 

Spel 9 sloeg uit, aan de andere tafel deed west niet eens een poging ... 

 

  
 

Ik open in de eerste hand als oost 2♥, Muiderberg. Misschien niet ieders keus. Zuid past, en 

en partner biedt 3♥. Na twee keer pas, vraagt zuid om toelichting. “Barrage, niet inviterend”, 

zeg ik. Zuid biedt nu 3♠. Noord vindt dat een prima contract. Opnieuw zit ons nevenpaar wel 

in de schoppenmanche en dat contract is onverliesbaar. Noord na afloop: Had ik nog vier 

moeten bieden?”. Ja, dûhû! 

 

In de tweede helft lopen we nog 9 imps uit. Twee spellen kosten omdat Paul met een 

vierkaart troef tegen meent te moeten balancen. Eén keer kwetsbaar 2 down en één keer 

niet kwetsbaar drie down, ongedoubleerd. Kostte bij elkaar 12 imps. Er gaan nog 11 imps 

weg op het volgende spel: 

 



 
 

Niels en Willem-Jan verdedigen met succes 3♠: eentje down. Onze tegenstanders hadden 

een optimistischer blik: ze boden 3SA, met 23 punten samen. Met ♦H tweede een eitje... 

 

Er zijn nog twee slemspellen die opleveren: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  2♥ 1   pas   2SA 
2 

4♣ 3  4♦ 4  4♥ 5  5♦ 

pas   pas  5♠  dbl 

6♣  pas  pas  dbl 

allen pas 

 

1  Muiderberg 

2  Sterke relay (inviterend +) 

3  Gealerteerd en uitgelegd als wereldconventie (♠/♣) 

4  Veel distributie en partner bood tenslotte 2SA 

5  Ik heb een wereldhand! 

 

 

Het bieden ontspoort na een twijfelachtige preëmpt bij mij. Ik start ruiten en Paul neemt zijn 

azen direct mee. Eentje down, waar ons nevenpaar precies in 5♣ zat. 

 

Willem-Jan en Niels bieden het laatste slem van de dag: 



 
 

Ze bereiken 6♥, een contract waar onze tegenstanders niet aan roken.Het enige “probleem” 

is de troefkleur, en die gedraagt zich.  

 

We wonnen de wedstrijd met 80-37, ongeveer 17.5 - 2.5. Ook Star 5 won hun tweede 

wedstrijd, met 15-5. Dat alles laat de volgende - wonderschone - stand zien: 

 

 
 

Nijmegen 2 is nog bijna 4 VIPS uitgelopen op de nummer 2. Maar dat zijn wij nu. Wij hebben 

de achterstand op hen wel iets verkleind. Onze nevenparen moeten volgend weekend goed 

scoren, en Nijmegen moet eens tegen een nederlaag aanlopen wil het laatste weekend nog 

spannend worden (en dan moeten we tegen de koploper). We zullen het zien. De strijd om 

de tweede plaats is eigenlijk ook wel spannend ☺. 

 

 


