
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Nog één avond…’ 

Dinsdag 21 januari 2020, Howell I-4, A-lijn 

door Robin de Kater 

Nadat mijn partner, Peter Spanjaart, en ik 3 dagen op trainingskamp op Curaçao geweest 

zijn, moest het er afgelopen dinsdag van komen. We dienden ons veilig zien te spelen in de 

A. Er waren voor aanvang 3 avonden gespeeld. Wij hadden maar één keer gespeeld, waarin 

we 49% gescoord hadden. Samen met 2 keer niet spelen en de bijbehorende correctie, 

stonden we net één plaatsje boven de streep. Met een tot in de finesses afgestemd systeem 

zou een goede score tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. 

Laat ik eens een aantal leuke en/of leerzame spellen de revue laten passeren.  

West Noord Oost Zuid 

 1♠ pas 1SA1  1forcing 

dbl 2♦ 2♥ dbl 

2SA 3♠ ap 

Noord heeft met 9 punten geopend. Volgens ‘de 

regel van 19 en 2 negens’ is dat een prima opening. 

Ik denk dat nog een keer 3♠ bieden iets te veel van 

het goede is. Er is geen fit en zo solide zijn je 

schoppen nou ook weer niet. In 3♠ ga je 2 down. 

We mochten dit ongedubbeld spelen en het gevolg 

was een goede score van ons. 4 keer is 3SA 

geboden met de OW handen. Dat zit er niet in met 

schoppenstart, sterker nog dan gaat het 2 down. 

Met ruitenstart is het echter 3 keer gehaald. terwijl 

er met schoppenstart maar 7 slagen te halen zijn. 

Slechts één keer werd er met schoppen gestart. In de B, C en D werd in vrijwel alle gevallen 

met schoppen gestart. Ben blij dat ik in de A zit! 

Het volgende spel speelden we tegen Martin Bootsma-Kees Jan Willemsens. Liever speel ik 

zo’n spel tegen Wil Wel-Marcan Niet. 

Er zijn 13 slagen te behalen in klaveren, schoppen 

en sans. In de A bereikten 2 paren dit slem: ook 

Rob Rijnders en Anton Waltman lukte het. Bij 

Martin en Kees Jan ging het bieden als volgt. 

Noord Zuid  

  1♣   minimaal 2 

1♥ 3♠ transfer 18-19 4-krt ♠ 

4♦ 4♥ controle last train 

4SA 5♦ azen?  Ja, 0-3  

5♥ 6♦ troefvrouw? Ja én of ♦H, of   

7SA    ♣H en ♥H 

Een mooi biedverloop, met een klein, moedwillig 

leugentje van Kees Jan (noord). Hoe weet hij nu dat 

Martin 2 heren heeft en niet alleen ♦H? Qua punten 



had dat best gekund. Kees Jan sloeg echter heel slim de klaveren over toen hij cuede. Hij 

bood 4♦ en geen 4♣. Toen 4♥ van Martin een klavercontrole beloofde, moest dat wel ♣H 

zijn. En dus had Martin de 2 heren en niet één. Het verhaal vertelt niet of zuid ook een 

singleton klaveren gehad zou kunnen hebben, of dat daarmee na het 1♥-bod gelijk 

gesprongen zou zijn naar 4♣. Ik ga daarvan uit, maar heb het niet nagevraagd. 

Naast bovenvermelde 2 paren in de A is er ook nog een keer 7SA geboden in de B-groep 

door Léon Bijnsdorp en Hans Bouman. Waar hun tegenstanders er 0% aan over hielden, 

mochten wij nog blij zijn met 6,25%. Joepie! 

Tegen Herman Klouwen en Stef Leeuwenburgh 

had ik de zuidhand. Na 3 passen ben je aan de 

beurt. Wat open je? Passen lijkt me niet goed met 

een 4-5 hoog, dus 1♥ zou dan de opening zijn. Wat 

doe je echter als je ook nog een 2♥-opening tot je 

beschikking hebt wat zwak met beide hoge kleuren 

aangeeft? Partner zal wel snappen dat je een 10-12 

hand hebt, neem ik aan en je kunt in één klap 2 

kleuren in de aanbieding doen. Bovendien hoef je 

niet bang te zijn dat je in 3 terecht komt als partner 

een matige limiethand heeft. Ik heb dus maar voor 

2♥ gekozen. Na 3♣ bij west, 4♣ bij noord (kies 

maar) en 5♣ bij oost was ik weer aan de beurt. Ik 

heb maar een dubbel gegeven en het contract ging 

1 down. Het is echter 4♥ voor ons, mits je ♥V weet 

te vinden. Dat deze door bijna iedereen in oost 

werd gezocht (immers west heeft de lengte klaveren), lijkt me niet zo vreemd. De positieve 

score voor ons (+200) leverde 75% op. 

Tegen Willem Schneider en Marc Kuijpers had ik 

een zogeheten brainfart. Je opent de zuidhand met 

1♥ en na een dubbel van west, een pas van noord 

en 2♠ van oost ben je weer aan de beurt. Tuurlijk 

kan ik nu 3♥ bieden, maar ik was bang dat het 4♠ 

voor OW zou zijn. Een bod in harten zou de 

tegenstanders alleen maar op het idee van korte 

harten bij de partner kunnen brengen. Ik besloot 

tegen het veld in te gaan en te passen. Liever 

gezegd, ik besloot te passen en bedenk me nu ik dit 

schrijf, dat dat wel heel erg tegen het veld in 

kaarten is. Niet handig als je vecht om niet te 

degraderen. Nadat mijn ♥H afgetroefd werd, was ik 

eerst nog heel content met mezelf. Toen noord ♣A 

bleek te hebben én ♦B, verdween de arrogante 

glimlach van mijn gezicht als sneeuw voor de zon. 

Twee keer is zelfs 5♥ gemaakt. Met open kaarten is het simpel: schoppen uit onder het aas 

en ruiten na betekent 1 down. Wat zou bridge vreselijk saai zijn als het met open kaarten 

gespeeld zou worden…. 

Tot slot nog een leuk spel van de laatste tafel: 

 

 



We speelden tegen Anton Waltman en Rob 

Rijnders. Rob kijkt tegen negen vaste slagen aan 

en mag het bieden beginnen. Hij besluit tot een 

semi-forcing in ruiten. Die zit bij hen in de multi. Nu 

mag Peter met de noordhand iets verzinnen. Hij 

verwacht een zwakke 2 in schoppen voor hem en 

biedt 4♥. Ook Anton verwacht dat zijn partner 

zwakke schoppen heeft en gedreven door de ideale 

kwetsbaarheid, biedt hij 4♠. Nu mag ik met zuid. Ik 

wist niet zeker of partner 5♣ nu op zou vatten als 

iets in klaveren met hartensteun (hiervoor ben ik 

bang dat we nog 3 dagen op trainingskamp moeten), dus besloot maar tot 5♥. Daar zat Rob 

dan. Niemand die nog iets van zijn hand weet. Hij wilde 5♥ niet laten spelen (heel 

verstandig) en bood 6♦. Die ging gedubbeld voor 500, wat een goede uitnemer was.  

Wat maakt dit spel leuk: wat nou als west geen 6♦ geboden zou hebben? Nou dan maken 

NZ dus 5♥ zegt u? Wat zou u geboden hebben met de noordhand na dit biedverloop? 

Partner lijkt zeer kort in de schoppen te zijn en je hebt zelf een renonce ruiten. Partner biedt 

vrijwillig 5♥. U zou toch ook 6♥ geboden hebben in dat geval?  Dat zou OW de volle top 

opgeleverd hebben. “Achteraf is het mooi wonen, zeggen we in Brabant”, aldus Theo 

Maassen. 

Uiteindelijk sluiten we de avond af met 50,22%. Nog één avond zo’n score en we spelen de 

volgende Howell weer in de A. 


