
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Katergespin’ 

Dinsdag 10 maart 2020, Howell 2, avond 5 van 5, A-lijn. 

door Robin de Kater 

 “Zimmermann”, klinkt het aan de andere kant van de denkbeeldige lijn. “Hoi Pierre, met 
Robin.” Onze vriendschap gaat jaren en jaren terug. We leerden elkaar kennen op 
wintersport in Zwitserland toen ik 16 was. We hebben altijd contact gehouden en als we een 
probleem hebben waarbij de ander zou kunnen helpen, dan schromen we niet om contact 
met elkaar op te nemen. “Hé Robin, hoe is het met je?” Ik leg hem uit dat het in principe 
prima met me gaat, maar dat ik een verzoek heb. “Pierre, ik heb een probleem. Volgens één 
van mijn teamgenoten begint mijn buik op die van mijn vader te lijken, dus ik heb besloten er 
wat aan te doen. Ik heb een hometrainer gekocht. Een beetje spinnen…ideaal. Je kunt 
lekker fietsen zonder wind, zonder regen en zonder voorbijrazend verkeer om je heen. Het 
heeft alleen één nadeel….het is oer- en oersaai. Kun jij niet een toernooitje organiseren 
zodat ik wat te kijken heb tijdens het fietsen?” 

En zo gebeurde het dat ik afgelopen zaterdag op de hometrainer het door Zimmermann 
gesponsorde toernooi European Winter Games 2020 zit te kijken. Sjoert Brink en Bas Drijver 
zitten op de bagagedrager. Ze hebben net de viertallen gewonnen en zijn ingestroomd in het 
parentoernooi. Ze spelen 2 spellen tegen iedere deelnemer. Na 15 minuten fietsen raapt 
Sjoert de volgende hand op: 

♠ 8762, ♥ B1087, ♦ 1065, ♣ 75 

Het bieden gaat als volgt: 

W N O Z 

 Drijver  Brink 

2♣* pas  * zwak ♦ of sterk 

2♦* 4♣ 4♠ pas  * relay 

5♣* pas 5♦* dbl  * controle 

5♠ a.p. 

Een ijskoude 6 gemist door een dubbel. Het 4♣-bod van Bas Drijver is trouwens ook niet echt 
kinderachtig kwetsbaar… 

   

  



Het hele spel: 

Oke, ik geef toe dat er oost-west het stukken beter 
hadden kunnen doen. Als oost zijn ruitencue 
verzwegen had en 5♥ geboden zou hebben, dan 
zou je na 6♦ van west (dit moet ♦A zijn) 7♠ hebben 
kunnen bieden en na 5♠ nog 6♠. Waarom bood 
west in het huidige biedverloop na de dubbel op 5♦ 
trouwens niet gewoon 5♥? 6♠ had hier hoe dan 
ook bereikt moeten worden. Aan op twee na alle 
tafels werd het geboden, maar dat neemt niet weg 
dat je schimmen in de gedachten van de 
tegenstanders gekregen hebt met je dubbel. Victor 
Mollo zegt trouwens dat je een uitkomstdubbel van 
iemand die zelf uit moet komen, nooit moet 
vertrouwen, maar in de ogen van west zou zuid 
een renonce ruiten en noord ♣A kunnen hebben 

gehad… 

Goed met deze wijze lessen in het achterhoofd stapte ik zaterdag van de fiets en dinsdag de 
Hommel binnen. Zou ik er iets van in de praktijk weten te brengen? Mijn partner heeft ’s 
morgens afgebeld en Jan Meijer heeft er voor gezorgd dat ik samen met Bart Schweitzer op 
de tandem kan springen. Het zou een gezellige avond worden waarbij het eerste gewin 
katergespin bleek te zijn. De eerste tafel traden we aan tegen Erik ten Oever en Micha 
Keijzers. Erik heeft gisteren samen met Jan-Willem van Oppen de muzikale omlijsting 
verzorgd in de A. Wat mij betreft mag trouwens “No more bolero’s” volgende week 
achterwege gelaten worden. 

Na 3 goede spelen voor ons en de nodige krachtkreten van Erik kregen we de volgende 
handen: 

West past en noord opent met 1♣ (vanaf een 
doubleton). Oost besluit te passen en zuid biedt 
1♥. West past weer en noord heeft de eerste 
beslissing. Is deze hand mooi genoeg voor 2♠? 
Ik vond en vind dat ik te weinig had en besloot 
tot 1♠. Oost ontwaakte en bood nu 2♦. Wat bied 
je met zuid? Mijn partner bood 3♣ en west paste 
weer. Wat nu te bieden met de noordhand? Ik 
vond het heel lastig. Partner heeft nog geen 5-krt 
harten beloofd, dus je weet nog niet of je een 
hartenfit hebt. Hoe sterk is partner eigenlijk? Ik 
bood 3♥, wat zo ongeveer het slechtste bod is 
wat je kunt doen. Op nog één paar na, zat 
iedereen in 4♥. Mijn partner paste en we zaten 
dus in 3♥. Ik had geen 3♥, maar 4♦ moeten 

bieden bedacht ik mij een seconde of dertig te laat. Hierop zal partner met een 4-krt harten 
5♣ bieden en met een 5-krt harten 4♥. Misschien moet je in paren sowieso wel voor de 4-3 fit 
harten kiezen, aangezien je introefwaarde bij de 3-krt hebt, maar dat laat ik aan de 
parentijgers over. De tafel eindigde met 55% ondanks deze gedeelde 0 toch nog positief. 



De tweede tafel demarreren we tegen Sahar Ouda en Hans Kreuning. Laten we zeggen dat 
dat geen succes was voor dit vriendelijke (echt)paar. We hielden er ruim 81% aan over. Een 

leuk spel vond ik het volgende: 

 
Noord Oost Zuid West 
Hans Robin Sahar Bart 
- - 2SA* pas ♣+♦ zwak of sterk 
4♦ dbl pas 4♠ 
dbl pas 5♦ pas 
pas … 

Wat nu te doen? Je vraagt wat de dubbel is: straf. 
Partner heeft verplicht een bod gehad, dus heeft 
helemaal niets beloofd. Uit 5♦ blijkt dat Sahar op 
een drol aan een touwtje geboden heeft. Ik besloot 
ondanks de strafdubbel toch maar tot 5♠. Dat 
mochten we ongedubbeld spelen en maken.  

 

Vanaf nu stopte de kater met spinnen. De derde tafel traden we aan tegen Peter van der 
Voorden en Onno Janssens. Dit zou de eerste tafel worden met een score van onder de 

50%....helaas, niet de laatste…. Een mooi spel voor 
de tegenstanders was de volgende: 

 

Noord Oost Zuid West 
Onno Robin Peter Bart 
- pas 1♦ dbl 
rdbl pas  

De situatie waarin zuid nu zit vind ik interessant. Je 
zit tegen in één kleur van de tegenpartij en je partner 
zit tegen in de andere kleur. Pas je nu of bied je 2♦ 
(of 1♥)? Ook ben je niet kwetsbaar tegen wel. Bij mij 
zouden de seinen op tegenspelen staan. Peter 
besloot echter tot 2♦. Onno beëindigde het bieden 
met 6♦, immers alle snits zullen na het doublet wel 
goed zitten. Zitten de ruiten echter 3-1, dan zou een 

pas het beste geweest zijn.  

Vervolgens mogen we aantreden tegen Toine van Hoof en Rob van den Bergh. 
Gezellig…dat dan weer wel. 

 

 

 

 



Het eerste spel: 

 

Zuid opent met 1♥ en na 2♥ van noord doet zuid 
een poging met 2♠. Dit is een long suit trail en 
noord heeft geen hulp in schoppen. Wel in 
klaveren en dat laat hij met 3♣ horen. Zuid besluit 
tot 4♥. En Rob op west? Die dubbelt als enige. 
Het spel is niet te maken (alleen Svend Germann 
en Marcel Winkel is dat gelukt, maar die 
speelden dan ook tegen het (in het spel gisteren) 
ongelukkige (echt)paar). 

Niemand had gedubbeld dus dat was nul 1. 

Het tweede spel maken we 3SA+3. Allereerst 
krijg ik een start onder VB9 vandaan die voor 
mijn 7 is en later wordt er een heer op tafel ligt, 
terwijl ik in die kleur B5 tegenover AV43 heb (en 

die heer zat verkeerd). 3SA+3 is dus mijn deel. Score slechts 37,5% omdat er zelfs iemand 
in geslaagd is om in 5♣! 8 down te gaan. Verder is er nog verschillende keren 5 down 
gegaan in de andere lijn.  

Het derde spel: 

Noord Oost Zuid West 
Robin Toine Bart Rob 
- - 1♣ pas 
1♥ pas 1♠ pas 
? 

Wat moet je bieden met de noordhand? Er zijn keuzes genoeg: 
1SA, 2♣, 2♥ en 2♠. 1SA schiet niet echt op met je singleton 
ruiten, 2♣ is niet alles aangezien 1♣ van een doubleton kan zijn. 
2♥ of moeten we voor de 4-3 met introefwaarden bij de 3-krt in 
schoppen gaan? 

Ik koos voor het verkeerde: 1SA, maar eigenlijk hadden we dit spel gewoon stomme pech. 
Als Toine west had gezeten en Rob oost, dan was er 2♦ tussen geboden en had zuid (die 
een 3-krt harten mee had) een supportdouble kunnen geven en waren we netjes is het juiste 
contract beland.  
In het afspel maakte ik tenslotte ook nog een fout omdat ik ♠A niet meer bij oost had 
verwacht nadat ik ruiten AB732 al had gezien. Hoe meer ik naar de hand van oost kijk, hoe 
meer ik het eens ben met de pas van Toine. Enfin…dit was nul 2. 

Dankzij een goed vierde spel blijft de schade beperkt tot 34%. 

Tegen Martin Bootsma en Kees Jan Willemsens valt hebben we 2 keer tegenwind. Twee 
normale contracten die ons verdraaid weinig opleveren. De wind lijkt wat te draaien, maar 
dat levert maar 56% op. Het vierde spel krijgen we een zwakke sans (11-14) voor ons. Nadat 
we ♠ V74, ♥ AV3, ♦ V1064, ♣ H109 vanwege de verdeling een paar punten opgewaardeerd 



hebben en 1SA dubbelen, mogen we even later 1SA geredoubleerd verdedigen. Dat gaat 
net niet helemaal goed…. Score deze tafel: 29%. 

Op tafel 6 houden we het peloton in beeld. Ze lopen maar een klein beetje uit: 39%. Wij 
bieden 3SA met een 5-4 fit in harten voor een goede score. Het spel erop bieden de 
tegenstanders 1SA met een 5-3 schoppen voor een nog betere score voor hen. 

De laatste tafel treden we aan tegen Rob Pronk 
en Gerard Elsendoorn. “Wil het een beetje 
vanavond, mannen?”, vraag ik hen. “We zitten 
eigenlijk een beetje op mensen te wachten die 
niet kunnen kaarten, maar die komen we zo 
verdomd weinig tegen”, zegt Rob. Nou…hij heeft 
ze gevonden. 

Eerst weet ik op spel 10 4♥ niet down te spelen, 
ondanks de schoppenstart van mijn partner. Ik 
kom met ♥A aan slag en speel klaveren na via de 
10 voor het aas van west. Vervolgens speelt west 
een kleine ♣ na en verzin ik het om de boer in te 
leggen! O ja, had ik al verteld dat ik niet eerst een 
schoppen meegenomen had nadat ik met ♥A aan 

slag was gekomen, waarna de leider zijn schoppen op ♦A heeft weggegooid? Dit zijn spellen 
waardoor ik nachtrust verlies. 

Het spel erop jaag ik de tegenstanders van een slecht 2♠ contract naar een goed 3♥ contract 
voor een bijna nul. Op het laatste spel maakte mijn partner een foutje en zo eindigde deze 
tafel op 26%. 

Het peloton is al lang en breed binnen als onze tandem de meent bereikt. We eindigen op 
44%. 

In de auto op de terugweg overdenk ik mijn zonden. Ik moet een beslissing nemen. Of ik bel 
Zimmermann weer of…. 

Dit is mijn beslissing: 

Te koop aangeboden 

 

Voor wènug (de dame hoort er niet bij). 


