
AFGELOPEN ZONDAG IN DE TWEEDE DIVISIE…. 
 
Rondes 12 en 13, 16 februari 2020 
 
Runner-up 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Aan de vooravond van de laatste speeldag was het duidelijk dat er een wonder moest 

gebeuren wilde één van de Star-teams Nijmegen 2 nog van promotie afhouden: Dat team 

stond bijna 30 VIPS voor op Star 5 en 33 VIPS op ons team, Star 8 (vandaag Rik van der 

Horst - Dick Maans als nevenpaar van Paul Schriek en ikzelf). 

Star had het in zekere zin wel in eigen hand want wij moesten ’s morgens tegen Nijmegen en 

Star 5 ’s middags.  

 

Het was realistischer om voor de 2e plaats te gaan, dus met die mindset zijn we gaan spelen. 

Geen domme dingen doen, je manches bieden, etcetera. Dat werkte wonderwel. Slems 

bieden, tja, dat is niet altijd eenvoudig..... 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   -  1♥ 

pas  2SA 1  3♠  pas 

4♠  5♦  pas  5♥ 

allen pas 

 

1  4-kaart ♥, inviterend of beter 

 

 

De tegenstanders doen het goed door ons veel ruimte te ontnemen. Mijn 5♦ zal wel een 

soort van slem-invite zijn maar zonder zwarte azen houdt Paul het op 5♥. Begrijpelijk. Na 

schoppen-start zijn er 13 slagen - met samen 23 puntjes. Andere tafel 4♥ +3. 

 

De grootste winst van de eerste helft vindt plaats op het spel erna.  

 



 

 

Op beide tafels bereiken de noord-zuid paren het 

contract van 4♥. Tegen Paul wordt ♦A gestart en 

daarna ♠A gespeeld. Hierna kan Paul twee ruiten 

op tafel troeven, troef halen en ♣B eruit snijden. 

 

Rik zit west en start troef. Leider speelt ruiten, 

Rik wint en switch naar klaver (♣A, klaver na). 

Nu kan de leider niet twee ruiten op tafel troeven 

zonder een keer schoppen te spelen. Rik wint en 

geeft Dick een klaver-introever. Raar spel.... 

 

Tot onze eigen verrassing staan we halverwege 25-10 voor. Nog lang niet genoeg voor 18-2 

maar ook geen reden om anders te gaan spelen. 

 

Op het vierde spel van de tweede helft komt een spel voor dat verdacht veel lijkt op spel 4 

hierboven: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

2♦ 1  pas   2♥  3♦ 

pas  3♠  pas  3SA 

pas  4♦  pas  4♠ 

allen pas 

 

1  Multi 

 

 

Ik had goed door dat het geen 3SA was en ben maar wat blij dat Paul 4♠ kan bieden. Oost 

start (niet zo gek) met ♥A, en daarmee kan het contract niet meer down (met dank aan ♠B10 

sec bij west). Er volgt drie keer klaveren. Ik ben even bang voor een uppercut als west ♠B 

inlegt op de derde klaverronde, en dat zou het ook geweest zijn als ik ♠V87652 zou hebben 

gehad. De derde klaverronde stelde me overigens ook in staat ♦V te vinden; ik kon het spel 

toen helemaal uittellen. 

Als oost zijn singleton zou zijn gestart dan kan ik twee keer schoppen spelen maar niet 

oversteken naar noord om de laatste troef te trekken. Na ♥A en klaver kan west zijn partner 

een ruiten-introever geven... Aan de andere tafel ging 3♠ met een overslag. 

 

Paul en ik boden twee keer slem. Eén ervan werd gedupliceerd aan de andere tafel. De 

andere niet: 



 
Ik open 1♠, Paul 2♣ (manche-forcing). Ik 2♥, Paul 3SA (niets extra’s). Paul heeft zeker 13 

punten, dus ik bied maar meteen 6SA. West start ruiten voor vrouw en aas. Paul incasseert 

♣V en ♦H en speelt een hartje onderuit. Oost neemt maar kan niet vermijden dat Paul daarna 

de rest maakt.  

Toch hadden OW een kans, double-dummy althans. Paul had in slag 1 ♦H moeten leggen 

maar de gratis snit was te verleidelijk. Nu hij klein legt, kan oost het downspelen door ook 

klein te leggen! De crux is dat door ♦V te spelen leider ineens vier ruitenslagen kan maken 

(♦10 valt derde). Dat Oost wat uit te leggen heeft als zijn partner ♦B had, daar hebben we het 

dan maar niet over ☺. 

Aan de andere tafel maken NZ precies 10 slagen in 4SA: 13 smakelijke imps. 

 

Niet alles ging goed. Deze heb ik gelukkig snel kunnen parkeren (voor ons het tweede spel 

van de tweede helft): 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   -  1♥ 

pas  1SA  dbl  2♣ 1 

2♠  3♣  3♠  pas 

pas  ?? 

 

1  Gazzilli: echt of 16+ 

 

Na lang wikken en wegen besluit ik toch nog 4♣ 

te bieden, uitgaande van een 3514 bij partner. 

West bood alsnog 4♠, wat ik doubleerde, maar 

wat met een overslag over tafel ging. 

 

 

Tsja, als je je tegenstander gelooft dat het geen manche voor ze is... Deze kostte 13, want 

ons nevenpaar had niet aan de manche geroken en verdedigde (met succes) 3♣. 

Ook de tweede helft wonnen we (met 28-16) en uiteindelijk betekende dat een 15.4 - 4.6 

overwinning op de kampioen; Hiermee waren zij voor ons op zeker onbereikbaar geworden. 



Als Star 5 nu 20 VIPS zou hebben gehaald, was er voor hen nog wat om voor te spelen, 

maar zij behaalden ‘slechts’ 12.8 VIP, en daardoor was Nijmegen met nog één wedstrijd te 

gaan zeker van hun kampioenschap. 

Uiteraard ben ik onze tegenstander gaan feliciteren. Het gezicht dat ze trokken was veel 

waard - zij hadden zich de kampioenswedstrijd heel anders voorgesteld. 

 

Onze laatste wedstrijd mochten we tegen de rode lantarendragers van Interbridge 2. Het 

leek een tamelijk makke verzameling spelletjes, tot we gingen uitslaan: 50-0 voor! 

Op spel 2 hadden we over geluk niet te klagen: 

 
Onze tegenstander (OW) biedt door tot 6SA (oost is leider). Paul start een ‘veilige’ ruiten. Als 

nu de klaveren rond zitten heeft leider vijf klaverslagen, vier ruitenslagen en drie 

hartenslagen van top. Ik zit echter lelijk tegen en het slam is kansloos.  

 

Verder hebben we opvallend veel gewonnen met het niet bieden van de manche: 

 
Ik (N) open 1♠, Paul 1SA. Ik 2♣ Gazzilli en Paul 2♠ (minder dan 8 HCP). nu doubleert west 

en krijgen we de gelegenheid om 3♦ een paar down te spelen maar Paul persisteert met 3♠. 

Ik laat het daarbij. Ik krijg ♥V start (dat is fijn!) maar schat west in op een 1444 en snijdt in de 

tweede ronde. Mijn contract is niet in gevaar, al had ik 10 slagen kunnen halen. Aan de 

ander tafel zitten NZ wel in 4♠. Na ruitenstart voor het aas speelt Rik een harten na; de 

hartensnit verliest, Hierna gaat harten terug en harten getroefd voor één down. 



 

Nog een voorbeeld: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   -  1♠ 

pas  1SA  pas  2♥ 1 

allen pas  

 

1  Gazzilli: echt, maar minder dan 16 HCP 

 

Het spel fit niet geweldig en dan heb ik wel 10 

HCP, maar zonder fit zie ik geen heil in een 

manchepoging. 

 

 

Aan de andere tafel hebben ze wel een roze bril op en gaat 4♥ twee down. 

 

De tussenstand is geruststellend en er gebeurt weinig opvallends in de tweede helft totdat 

deze langskomt: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   1SA (15-17) pas 

2♣  pas  2♦  pas 

6SA !?  ?? 

 

Ik was lekker in slaap aan het dommelen totdat 

er ineens 6SA wordt geboden! Ik kijk tegen ♠AH 

aan... Mag ik uit?? Helaas... 

Volgens boekjes vraagt een doublet op 1SA-3SA 

om een schoppenstart. Ik denk dat Paul die 

boekjes ook heeft gelezen dus ik doubleer en 

inderdaad start Paul schoppen: 1 down. 

 

 

Het spel kan niet gemaakt worden maar dat neemt niet weg dat het fijn is als partner je 

begrijpt. Aan de andere tafel opent Dick 1♦ (hij heeft er namelijk maar 14) en op enig 

moment biedt Rik 2♠: vierde kleur. Dick ontkent een stop en Rik weet genoeg: geen slem! 

 

Tenslotte nog twee voorbeelden van een gans aan een touwtje.... 



 
Paul en ik belanden in een prima 3SA nadat Oost veel lawaai heeft gemaakt in harten en 

klaver. Aan de andere tafel belanden NZ in 4♠. Rik heeft daar een boodschap voor waarna 

NZ ‘vluchten’ naar 5♦. Ook dat wordt gedoubleerd, maar kan (met noord als leider), niet 

down. Dat kostte 3 imps waar het veel meer had kunnen opleveren. 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   1♣  1♦ 

1♥  pas  1♠  pas 

2♥  ?? 

 

Ik weet één ding zeker: Aan 2♥ gaan ze geen 

plezier beleven. Ik kan doubleren (nu voor straf) 

maar weet niet zeker of OW een alternatief 

hebben, dus ik pas.  

We spelen het 4 down; Dat is ook 400 en een 

niet-kwetsbare manche.  

 

 

We winnen ook de tweede helft en de wedstrijd met 82-16. Dat is 19.5 VIPS en een mooie 

tweede plaats overall: 

 
 

Verder valt op te merken dat Rik en Dick een uitstekend seizoen hebben gedraaid: ze 

eindigden als tweede in het butler-klassement met 16.4 imps gemiddeld per wedstrijd.  

 

 


