
AFGELOPEN MAANDAG OP DE CLUBAVOND…. 
 
Oudjaarsdrive, top-integraal, 30 december 2019 
 

Vuurwerk 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Om te voorkomen dat we last krijgen van ontwenningsverschijnselen werd de clubavond 

verplaatst naar de maandag. Er waren toch nog 28 paren aanwezig en het was gezellig, 

alles paste keurig in de hoekzaal. Om te voorkomen dat je de laatste ronde tegen hetzelfde 

paar moest aantreden moesten de OW-paren na 6 ronden één keer slechts 1 tafeltje 

omhoog, in plaats van twee. Laat dat maar aan onze TC over. 

Ik speelde voor de verandering met Rik van der Horst; we moeten op 12 januari samen 

spelen tijdens de externe viertallen. Zijn partner Dick Maans zit dan in Spanje en mijn 

partner’s echtgenote is precies die dag jarig. 

 

Onze voorbespreking verliep wat rommelig waardoor we in de eerste helft van de avond een 

paar slechte scores hadden. Een goede test. Wel stonden we na 12 spellen op slechts 

42,5%. Hierna ging het lopen en we eindigden nog op de derde plaats met overall ruim 58%! 

 

Het schudprogramma had er zin in en maakte spellen die eigenlijk pas op 1 januari 0:00 uur 

mogen worden afgstoken. Veel slem-achtige handen. Op onze eerste tafel haalden we 

slechts 25%, onder meer vanwege dit spel, tegen Rob Groeneboom en Louk Herber: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

 Rik  Louk  Jaap  Rob 

-  -   1♠   pas 

2SA 1  pas  3♥ 2  pas 

4♠  pas  4SA 3  pas 

5♣ 4  pas  5♠  pas 

pas  pas 

 

1. 10-12, vierkaart mee 

2. officieel helpsuit, maar je moet wat 

3. RKC Blackwood 

4. 1 keycard 

 

Het bieden ontspoort. Er is 4♠ -1 ingevoerd maar dat klopt niet; we zaten in 5♠ en dát kon ik 

niet maken. Het gaat mis als ik ervan uitga dat Rik een vierkaart schoppen heeft en ook nog 

eens aansluiting in harten. Ik doe dan een slempoging. De afspraak is nu dat 2SA altijd een 

vierkaart belooft. Er was ook niks mis geweest met een 2♣-antwoord over 1♠.  

 

Op de volgende tafel speelden we tegen Mariëtte Vogelaar (die een keer kon, omdat we op 

maandag speelden) en haar bridgepartner Bert Nijdam. We speelden eerst spel 6: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rik  Mariëtte Jaap  Bert 

-  -   1SA   pas 

2♣  pas  2♠  pas 

4SA  pas  5♥  pas 

5SA  pas  6♣  pas 

6SA  allen pas 

 

Het had moeten zijn: 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  -   1SA   pas 

3♣  pas  3♦  pas 

4♦  pas  4SA  pas 

5♥  pas  6♦  pas 

pas  pas 

 

Rik werkt zich hier in de nesten door Stayman toe te passen. Dit terwijl we afgesproken 

hadden dat 3♣ een transfer naar ruiten zou zijn. Ik mag 6SA spelen en Bert start een veilige 

♦6. Mariëtte neemt en speelt sneaky ♠4 na. Omdat ik niet in slag 2 down wil zijn én omdat ik 

nog kansen heb met een hartensnit, neem ik met ♠A. Ik begin met de ruiten waarop NZ wat 

klaveren lozen. Ik kan twee schoppen en een harten missen. Dan volgen de drie hoge 

klaveren. Op de laatste klaveren komt Mariëtte in dwang; om ♠H te houden moet ze de ♥V 

sec zetten. Uiteraard speel ik op die kans en maak mijn slem. Eén ander paar zat in 6SA, 

maar die kreeg een start van ♠10 en dan is de 12e slag meteen binnen. 

 

Ook op de derde tafel mocht ik een geslaagde dwang uitvoeren, tegen Toine van Hoof en Ed 

Franken. Eerst echter boden zij vlot een dicht groot slem uit: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rik  Toine  Jaap  Ed 

pas  4♠   pas   4SA 

pas  5♠  pas  7SA 

pas  pas  pas 

 

Toine’s bezit van ♥V brengt het aantal slagen op 

13. Voor de zekerheid zitten ♣HB ook op hun plek.  

 

Op spel 9 zaten twee paren in 6♠. Eén paar ging twee down (één down geeft dezelfde 

score), een ander paar mocht net als ik 12 slagen maken (maar wij zaten in 5♠): 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rik  Toine  Jaap  Ed 

-  pas   1♠   pas 

4♣  pas  4♦ (?)  pas 

4♥  pas  4♠  pas 

5♦  pas  5♠  pas 

pas  pas 

 

Rik splintert en ik doe een keertje mee. Gezien 

mijn waarden in ♣ zou het beter zijn geweest om 

meteen 4♠ te bieden. Als Rik sterk is komt hij nog 

wel een keer. 

 

Ed start klaver. Toine neemt ♣A en speelt de kleur terug. Na afloop mopperde hij op zichzelf: 

“Ik had natuurlijk harten terug moeten spelen...”  

En daar had hij natuurlijk gelijk in: Ik troefde de tweede klaver op tafel, sloeg ♠AH, troefde 

nog een klaver op tafel en troefde na ♦AH, een derde ruiten in mijn hand. Ed moest de vierde 

ruiten vasthouden en ook ♥H gedekt houden; een taak die niet lukte toen ik mijn resterende 

troeven en ♣H speelde. Toen hij ♦B vasthield kon ik ♦9 op tafel weggooien en maakte ik de 

laatste twee slagen met ♥A en ♥V. Een harten na in slag 2 vernietigt de noodzakelijke 

communicatie voor de dwang. 

 

Op de vierde tafel was er één slemspel: het is 6♦ op spel 11 maar niemand zat erin.  

 
 

Eén paar rook eraan maar bleef steken in 5♦ en dat levert zoals te doen gebruikelijk in paren, 

een beroerde score op. Je mist inderdaad troefvrouw en een aas, maar als je toch een 

slechte score gaat krijgen in paren is 6♦ toch een verantwoorde gok. Maybe it’s your lucky 

day... 

 



Hierna begonnen we goede scores te noteren. Alweer een slem en al boden we het niet zelf, 

toch leverde het een prima score op (tegen René van Dijk en Nils Verhoeve): 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rik  Nils  Jaap  René 

-  1SA   pas   2♣ 

pas  2♦  pas  3♣ 1 

pas  3♥ 2  pas  4♣ 

pas  4♥  pas  6♣ 

allen pas  

 

1. minor suit ask 

2. belooft een 3334 (3♦ belooft een 5-kaart m) 

 

 

 

Als Nils een 5-kaart ♣ had aangegeven zou René ongetwijfeld nog een nader onderzoek 

hebben gedaan (met ♣V in plaats van ♣B is 7♣ een prachtcontract). Nu volstond hij met 6♣, 

waar 6SA een populair contract is. We zitten erbij, maken nul slagen maar krijgen wel 88% in 

de schoot geworpen. Ook dat is paren. 

Waar we wel mee scoren is de afspraak dat doublet na tussenbieden vaak voor straf is: 

 

René past in zuid, Rik opent 1SA (15-17) en Nils in noord biedt 2♥ tussen. Uiteraard dacht hij 

daar even over na en ik dacht: Als wij 25 punten hebben en zij gaan kwetsbaar tegen niet 

tussenbieden, zet ik het mes erin. Zo gezegd, zo gedaan. René corrigeert naar 2♠ maar ook 

dat passeert niet ongestraft. Eén down, kiss of death. En, ondanks de 25 punten is het geen 

3SA voor ons.  

Op de volgende tafel krijgen we opnieuw een top in de schoot geworpen als Bart Schweitzer 

en Dirk-Jan Vonk hun doubletten niet hebben doorgesproken: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rik  Dirk-Jan Jaap  Bart 

1♠  pas   2SA   dbl 

4♠  dbl  pas  pas 

pas 

 

Bart vist naar een redbod met zijn doublet en Dirk-

Jan lijkt dat een goed idee te vinden: “Beslis jij 

maar”.  

Bart denkt nu dat Dirk-Jan iets moois heeft in troef 

en past. NZ kunnen inderdaad uitnemen dus het 

idee was prima. Het gekke is dat double-dummy 

5♥ een slag meer oplevert dan 5♣ of 5♦.  

 

Verder had niemand een uitnemer of een doublet verzonnen en wel zat iedereen in 4♠.  

Een tafel later heb ik een parenbeslissing te nemen: 

 

Ik zit Oost met 23 punten en hoor dat partner vijf harten heeft en mij de keuze laat tussen 4♥ 

en 3SA. Double dummy zijn er in harten altijd 11 slagen te maken, terwijl er na klaverstart 

maar 9 slagen zijn in SA. Dat kan ik natuurlijk niet zien en ik houd het op 3SA. Gelukkig heeft 

zuid geen klaverstart en wel een opgelegde ruitenstart en dán zijn er ook in SA 11 slagen. 

Slecht één keer startte zuid met ♣5 voor een heel goede score. 

Zelfs op het laatste setje spellen is het slem: 



 

NZ bereiken 6♥ en dat is precies gemaakt. Eén paar zat in 6♠ en ook daar zijn 12 slagen 

beschikbaar. Tenslotte zat één paar in 7♥ en daar had west een boodschap voor, al maakte 

het zijn top niet hoger. 

Daarmee is een einde gekomen aan het bridgejaar 2019. Het is uitgeleid met mooi vuurwerk! 

 

 

 

 


