
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Howell-I, 3e avond, 14 januari 2020 
 

Veel te beleven 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Voorafgaand aan de clubavond vroeg schrijver van dienst, Felix Ophorst, of ik mijn 
schrijfbeurt kon ruilen met hem - hij stond op de rol maar had weinig gelegenheid om te 
schrijven deze week. Ik heb dit met plezier gedaan, want deze clubavond had geen saaie 
spellen. Álle spellen behandelen is wat veel van het goede en ook mijn tijd is eindig.  
Het spelen van matchpoint pairs vereist vaak beslissingen die anders zijn dan bij viertallen of 
butler; we zullen er een aantal voorbeelden van zien. Ook speelden wij de combi-tafel en dat 
was spectaculair: drie slemspellen plus een spel waarin 11 slagen te maken zijn. 
 

  

 
West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul    Jaap   

-  -   1♣   pas 
1♥ 1  pas  1SA 2  pas 
2♦ 3  pas  2♠  pas 
4♠  allen pas 
 
1  schoppen 
2  15-17, geen 4-kaart schoppen 
3  MF CheckBack 
 
Het is parenbridge, maar wij komen gewoon in 
4♠. “Hele volksstammen” kiezen echter voor 
3SA, en daar is wat voor te zeggen. 

 
In viertallen is dit geen interessant spel, in paren wel. Het is vaak zo dat als je 27-30 punten 
hebt samen, er in SA evenveel slagen zijn als in een manche in een major. Hier echter geeft 
de spelverdeling aan dat er in schoppen 11 slagen zijn en in sans ‘maar’ 10 slagen. Dan 
moet je als zuid wel een ruitenstart verzinnen en dat is bijna onmogelijk. Bijna, want het lukte 
een aantal paren. Als ze dan ook nog 3SA op 10 slagen hielden viel een topscore hen ten 
deel. Overigens zat het merendeel van de paren in 3SA! Hadden wij een slechte score? Nee, 
onze tegenstander was ongeduldig en stapte op met ♣A toen ik na troeftrekken een kleine 
klaver onder de heer uitspeelde: 12 slagen en een top. 
 
Op dezelfde tafel een interessant spel vanuit diverse optieken: 



  

 
West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul    Jaap   

1♠  pas   1SA  2♦ 
pas  pas  2♥  pas 
pas  pas 
 
Ik zou graag 2½♥ bieden, maar ik moet kiezen 
tussen 2♥ of 3♥. Ik schat partner na zijn pas op 
2♦ in op 12-14 punten. Ook schat ik hem eerder 
in op een 5233 dan een 5323-verdeling. Dan is 
4♥ ver weg. Als tegenstanders nog 3♦ bieden, 
bied ik wel 3♥ (ook een manier om 2½♥ te 

bieden ☺). 

 
Beslissing nummer 1 is genomen: we spelen de deelscore. In viertallen had ik waarschijnlijk 
wel 3♥ geboden, in paren geldt “Bid safely, play boldly”. Zuid start ♦H. Ik neem, trek twee 
keer troef en speel ♠B. Zuid neemt en moet klaver vervolgen. Is dat eng? Kennelijk, want zo 
ongeveer de helft van het veld verzint iets anders ondanks de schoppenstoet op tafel. Mijn 
tegenstander hoopte dat ik een derde ruitenronde op tafel moest troeven en speelde die 
kleur door. Toen was de rest voor ons. Gelukkig speelden ook genoeg paren wel 4♥ en 
gingen down. Daarmee scoorde 2♥+3 boven het midden.  
 
Op spel 5 werkt de Law of Total Tricks niet: 
 

 
Ik open als noord 1♥ en oost volgt 1SA, echt. Nou is er wat voor te zeggen om als zuid de 
schoppen aan te bieden. Maar ja, je bent kwetsbaar... Het is wel 5♠ voor NZ terwijl het 5♦ is 
voor OW. 22 slagen in totaal met twee 10-kaart fits.  
Hoe het ook zij, onze tegenstanders komen in 3SA en daarin zijn met ♠A goed, 9 slagen 
voorhanden. Alleen Rob van den Bergh en Toine van Hoof lukt het om in 5♠ terecht te 
komen, uiteraard gedoubleerd, al maakt dat voor de score niet uit. Er staat in de A-lijn wel 
ook twee keer 6♦; misschien werd op die tafels ook 5♠ geboden? 



 
We vervolgen het verhaal een stuk verderop, spel 22: 
 

 

 
West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

-  -   1♦  pas 
3♦  3♠  pas  pas 
pas  
 
Alweer een parenbeslissing, nu voor Paul: moet 
zuid nog 4♠ bieden of niet? De double-analyzer 
geeft aan dat dat zou moeten, maar er zijn niet 
veel paren die erin slaagden 10 slagen te maken 
in een schoppencontract. 

 
Oost start ♦A en ik troef. Mijn speelplan was om wat troef te trekken en dan klaver op te 
spelen. Uitgaande van ♣A op zijn plek (en waarom niet?), haal ik dan redelijk eenvoudig 10 
slagen. Er is één probleem met dat speelplan: als dat werkt hadden we in 4♠ moeten zitten. 
Er is geen reden om aan te nemen dat niet een flink aantal paren daarin zullen zitten. Dan 
hebben we dus ongeacht ons aantal slagen een slechte score. Dan zul je moeten aannemen 
dat ♣A fout zit, en het liefst dat ook de schoppen scheef zitten. Je moet dus een beetje tegen 
de kansen in spelen als je denkt niet in het goede contract te zitten; je moet ervan uitgaan 
dat het huis-tuin-en-keuken afspel niet tot succes leidt. 
Anyway, om het contract wel te maken moet je slag 1 troeven, één keer troef trekken en dan 
vier keer harten spelen (de vierde harten troef je op tafel). Waarschijnlijk steek je dan over 
door een ruiten te troeven. Als je dan met ♠H twee troeven probeert te vangen (de voor de 
hand liggende speelwijze) ben je alsnog down.  
Om het te maken moet je meteen klaver spelen. West kan nemen en zijn partner klaveren 
laten troeven, maar dat is van vaste slagen. Om 4♠ te maken moet je vervolgens zoveel 
mogelijk ruiten in de hand troeven met je kleine troeven (‘elopen’ volgens Geza Ottlik en 
David Bird in “Adventures in Card Play”). Het spel demonstreert een interessant kat-en-muis 
spel tussen leider en oost. 
 
Een ander spel waarin tegen de kansen in gespeeld moest worden door mij: 



 
 
We komen als NZ in het verkeerde contract terecht: 1SA, te spelen door noord. Paul en ik 
weten wat hier is misgegaan, het gaat u niet aan. Oost heeft zijn schoppen geboden en start 
♠2. Ik maak de slag en zie dat een ‘normale’ behandeling van de ruitenkleur tot veel slagen 
gaat leiden. Als ik dat doe en dat slaagt, heb ik nog steeds een slechte score. Dus ik moet 
tegen de kansen inspelen. Ik speelde ruiten naar de ♦H en speelde een kleine ruiten naar de 
8. Het was technisch zeker beter geweest om ♦B te laten razen, maar het eindresultaat (een 
bijna-nul) was er niet anders door geworden.  
 
Op spel 24 laat ik alweer de spelvorm mijn biedkeuze bepalen: 
 

 

 
West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

pas  1♦   3♥!  dbl 
pas  3♠ *  pas  4♠ 
allen pas  
 
* In mijn ogen is 5♦ ver weg en dan is het kiezen 
tussen 3♠ (+140) of 4♦ (+130). Als partner goede 
schoppen heeft moet 4♠ in de 4-3 fit ook 
speelbaar zijn omdat de zijkleur al ontwikkeld is. 
Nu missen we dus wel 6♦.  

 
Oost startte ♥A en ik was van plan op de tweede harten iets af te gooien om de derde harten 
eventueel in mijn hand te kunnen troeven, en dan een troef uit te bukken zodat ook een 
vierde ronde harten in mijn hand getroefd kan worden en ik troef kan halen en de rest kan 
maken. Oost switcht echter naar schoppen en als west deze kleur terugspeelt maak ik zelfs 
een overslag voor bijna 80%. 
 



 

 
West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

-  1♦ 1   dbl  rdbl 2 
2♠  pas  pas  pas 
 
1  Ik heb een drol aan toonder met 11 HCP en 
een secce ♥H, maar passen met deze hand is 
geen goede actie in paren 
2  belooft minstens 4 harten 
 
 

 
Ik start ♥H, incasseer een hoge ruiten en switch naar klaver. Leider wint met ♣V en heeft 
weer eens een beslissing te nemen: schoppen snijden (overslagen als ♠H goed zit) of ♠A, 
schoppen naspelen, wat weer vermijdt dat noord een introever krijgt in harten als de ♠H fout 
zit. Totaal niet interessant in viertallen of butler; des te meer echter in paren. Ik mocht mijn 
introever maken. 
 
Raffinement was nodig op spel 27: 
 

 

 
West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

-  -   -  1♦ 
1♥  2♥ 1  dbl 2  2♠ 3 
allen pas 
 
1  Een zeskaart schoppen, zwak of sterk 
2  Honneur-dubbel in harten 
3  geen overwaarde en/of geen aansluiting 
 
Start ♥V 
 

 
Paul pakt de eerste harten, oost deblokkeert. Nu speelt Paul ♠A, schoppen na. Daarmee 
begeeft Paul zich in de downzone. Een ander idee was om een schoppen van tafel te 
spelen. Dan moet oost eerst maar eens opstappen. Maar áls hij dat doet is Paul echt in de 
aap gelogeerd. Nee, Paul moet de eerste harten zakken, de tweede ronde nemen en nu 
eerst klaver spelen! Die singleton ♠V heeft een onverwachte kracht: een vierde hartenronde 
is dan niet gevaarlijk want zuid’s ♠V kan die ronde aan. 
Er zijn weinig paren die 2♠ hebben downgespeeld, maar ik betwijfel of veel spelers de 
voorgeschreven route naar 8 slagen hebben gevonden. Ook Paul mag uiteindelijk 2♠ nog 
maken.  
  



Overigens is 3♦ een veel beter contract. Als OW daar harten starten moet leider meteen 
klaver spelen (het maakt niet uit welke) om een cross-ruff op te zetten. Als OW de cross-ruff 
proberen te verhinderen door troef te starten en door te spelen na aan slag te zijn gekomen 
met klaver, dan komen er zelfs 11 slagen binnenrollen omdat ze geen hartenslagen maken 
en ♥A een belangrijke entree is voor de vrijgetroefde schoppen. 
 
Tenslotte, wat minder raffinement, maar wel zo effectief, werd aan de dag gelegd door Hans 
Kreuning, die uiteraard speelde met Sahar Ouda. 
 

 

 
West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans  Jaap  Sahar 

pas  1♣   1♥  2♠ 
pas  6♠   allen pas 
 
2♠ werd uitgelegd als een flink zwakke hand met 
een zeskaart schoppen. Hans had twee seconden 
nodig om 6♠ te bieden.  
Zoals te zien valt is het afspelen geen grote 
opgave. 

 
Geweldige kaartwaardering van Sahar en Hans. Vergelijk het met spel 5 waar Paul past met 
♠VBxxxx (weliswaar kwetsbaar) en dit spel waar Sahar met ♠V-10 zesde wél 2♠ biedt. 
Herman Klouwen en Stef Leeuwenburg bereikten ook dit mooie slem. 
 
 


