
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 
 
15 september 2020, 2e avond Howell-I 
 
Geldingsdrang 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het was voor veel oost-west paren een zware avond. Wijzelf speelden slechts 6 van de 28 
spelletjes, in de rest van de gevallen speelden wij tegen. Tegenspelen is één van de 
moeilijkere onderdelen van het spel, maar dit ging in veel gevallen niet onaardig.  
Eén van de onderdelen van tegenspelen, zeker in paren, begint bij het bieden. Soms heeft 
de tegenstander geldingsdrang en biedt hoog om je onder druk te zetten.  
Als je dan besluit tegen te spelen dan moet je in paren zeker ook op deelscore-niveau 
overwegen de bijl te hanteren. Hieronder een aantal spellen waarin we dat deden dan wel 
nalieten. Ook zelf liepen we een keer tegen een bijltje aan. 
 
Het allereerste spel van de avond zette de toon. Tegen Anneke Douma en Rudi de Mol: 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Rudi  Jaap  Anneke 

-  4♠   dbl  pas 

pas  pas 

 

Doublet op 4♠ is straf bij ons al zal ik niet vaak veel 

in schoppen hebben. Ik heb er nu meer dan 

gewoonlijk. Als ik niet wil dat Paul Schriek past kan 

ik 4SA bieden. Mijn 4333 leek erg op tegenspelen. 

Nu zijn NZ kwestbaar en is 2 down een goede 

score, tenzij mensen 6♥ bieden. 

Dat laatste gebeurde niet, en de score was boven 

de 90%. 

 
Even later, op dezelfde tafel: 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Rudi  Jaap  Anneke 

-  -   -  1♣ 

1♠  dbl  2♠  2SA 

pas  3♠  dbl  3SA 

allen pas 

 

Wij kunnen 3♠ maken maar de tegenstanders 

snoepen ons het contract af. Dat is prima, maar we 

moeten wel doubleren om aan de goede kant van 

de score te blijven, want 3SA ging maar 1 down. 

Geldingsdrang beloond. Toch nog 50%, valt niet 

tegen. 



Op onze tweede tafel, tegen Hans Habben Jansen en Hans van Oostrom, kwam het 
volgende interessante spel op tafel: 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans HJ Jaap  HansO 

-  -   -  1♣ 

pas  1♠  pas  1SA 

pas  3♥  pas  3SA 

allen pas 

 

Ditmaal geen geldingsdrang, maar een normale 

manche. Paul start ♣B en dat is een vervelende 

start voor leider.  

 
In slag 2 speelt leider een ruiten op. Ik neem met ♦A en vervolg klaver. Leider neemt en gaat 
- double dummy - de fout in door een schoppensnit te nemen. Ik maak ♠V en speel de kleur 
terug. Dit is inderdaad noodzakelijk om 3SA down te krijgen.  
Als Paul op ♠10 niet bekent heeft de leider “food for thought”. Hij heeft geen entree op tafel 
meer dus neemt ♠10 over en incasseert ook de andere hoge schoppen. Op deze kaart heeft 
hij echter geen goede discard. Geza Ottlik en Hugh Kelsey zouden zeggen dat hij “Lack of 
elbow room” heeft na zijn discard.  
Als leider de schoppensnit niet zou nemen en direct ♠AH speelt, dan is 3SA nog wel te 
maken. Het wordt een kat- en muisspel tussen zuid en west waarin de leider kan winnen. Ik 
zal u de varianten besparen; u kunt zelf puzzelen of een double dummy analyzer als deep 
finesse gebruiken om te zien hoe een en ander kan verlopen. 
 
Op de volgende tafel kan ik mezelf een overmaat aan geldingsdrang verwijten. Tegen 
Herman Klouwen en Stef Leeuwenburg. 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Herman Jaap  Stef 

-  -   -  1♦ 

1♥  pas  1♠ (?)  2♦ 

pas  pas  3♣ ?  pas 

3SA  dbl  4♣  pas 

4♠  dbl  allen pas 

 

Het wellicht beter om met klaver te beginnen en 

niet met schoppen. Mijn beslissing om niet te 

doubleren was juist (er zijn 9 slagen in ruiten).  

Pas was echter ook een bod. 

 

 
Ik zal u het speelverloop besparen; ik ging 3 down voor een gedeelde nul.  
 



Op naar weer een volgende tafel. Nu tegen collega-auteur Robin de Kater die voor de 
gelegenheid speelde met Arjen Salari. 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Robin  Jaap  Arjen 

-  -   1♣  pas 

1♥ *  3♦  pas  pas 

dbl **  allen pas 

 

Het hartenbod beloofde 4 of 5 schoppen. Robin 

klimt er kwetsbaar tegen niet in - en hij was de 

enige niet. Paul geeft met doublet aan dat we de 

meerderheid van punten hebben. Ik zie geen 

goede fit en hopend op 1 down pas ik. 

 
Dit gaat inderdaad down, al was ik enigszins verbaasd toen leider mijn uitkomst won met ♠V. 
Robin gokte echter, niet onredelijk, de hartenkleur verkeerd en dat betekende 2 down. 
 
Weer een tafel later speelden we tegen het gelegenheidspaar Onno Janssens en Peter van 
der Voorden. Mijn partner weet wél wanneer geldingsdrang gewenst is: 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Peter  Jaap  Onno 

-  -   3♣  3♠ 

5♣!  ... 5♠  pas  pas 

pas 

 

Paul ziet 4♠ wel gemaakt en neemt alvast uit. 

5♠ is een prima contract maar troefvrouw zit derde 

bij de preëmpter. Dus één down.  

 

 
De double dummy analyse geeft overigens aan dat 5♦ wel te maken is, maar alleen in noord. 
Als zuid 5♦ speelt kan west schoppen starten, en aan slag met ♣A, nogmaals schoppen 
inspelen. Met noord als leider komt west maar één keer aan slag om schoppen in te spelen 
en kan oost op een voor leider gunstig moment worden ingegooid met ♦H in de tweede 
troefronde (klaver in de dubbele renonce of schoppen in de vork). 
Dat tegenspel met zuid is overigens enorm onwaarschijnlijk, maar u kent mijn zwak voor dit 
soort analyses inmiddels wel. 
 
Intussen waren we in de zesde ronde aanbelandt. We speelden tegen Dick van der Wolf en 
Jan Ebskamp. Het getuigt niet echt van geldingsdrang om met 1♦ te openen, maar het werd 
wel afgestraft. 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Jan  Jaap  Dick 

-  -   -  1♦ 

dbl  pas  pas!  pas 

 

Tsja, ik kan me partner’s hand wel voorstellen. In 

viertallen bied ik waarschijnlijk 2♣ maar met de 

tegenstanders kwetsbaar en wij niet, hoopte ik op 

een verknipt zitsel en eentje down.  

Zuid ziet er met zijn sterke SA ook geen been in 

weg te lopen; west heeft immers de majors 

beloofd. 

 
Het contract hobbelt uteindelijk 2 down voor een volle top, nadat partner heel goed ♦H was 
gestart (klassieker). 
 
Op de laatste tafel zitten we noord-zuid tegen Hans Verveer en Theo Fonville. Daar 
combineer ik geldingsdrang met het nodige geluk voor alweer een goede score: 
 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Theo  Jaap  Hans  Paul 

-  -   -  pas 

1SA *  2♣ **  pas  2♦ *** 

pas  2♥  allen pas 

 

* 12-14 

** ruiten of de majors 

*** pass or correct 

 
De beslissing om na 1SA te bieden is in mijn ogen borderline. Als OW kwetsbaar zijn is er 
veel te zeggen voor pas. Ik heb beide majors maar naast het aas weinig vulling. Oost-west 
hebben hier de mogelijkheid om 8 slagen te halen in 2♠ maar nadat ik heb aangekondigd dat 
ik een vierkaart schoppen bezit, kunnen ze daar niet meer inkomen. 2♥ maakt precies 
ondanks een start van ♦9 die ons ruitenbezit waardeloos maakt. 
 
De avond eindigt voor ons met ruim 55%. “Paren” blijft een spel van “nullen vermijden”. Dat 
lukte aardig. Paul en ik hebben een aantal slechte “parensessies” gehad in het verleden, 
hopelijk is het tij gekeerd. Wel hoop ik volgende week meer spelletjes zelf te mogen spelen. 
 
 


