
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘Waarheid….’ 

Dinsdag 8 september 2020, Paren 1/1 

door Robin de Kater 

 

Begin nooit een verhaal met ‘ik’. Vandaar dat ik begin met ‘Begin nooit een verhaal….’ Ik 

vond het wennen gisterenavond. Het was sowieso een tijd geleden dat ik 13 echte kaarten in 

mijn handen gehad had. Dat was in de eerste week van maart om precies te zijn. En dan is 

het nu ook nog eens paren! Het zou een avond van toppen en nullen worden. Het voordeel 

van live op de club spelen is dat het spelverloop niet voor het nageslacht vastgelegd is. Het 

is aan u om te beoordelen of ik de waarheid getrouw ben tijdens het beschrijven van de 

verschillende spellen. 

 

Het allereerste spel heb ik: 

♠ A10765 

♥ A8 

♦ B106 

♣ B97 

Partner (Peter Spanjaart) opent met 2SA (20-21). Je begint met een transfer, waarop je 

partner antwoordt met 3SA. Dat betekent bij ons dat hij exact een 3-krt schoppen mee heeft. 

Wat moet je nu doen? Ik denk dat het in paren het beste bod ‘pas’ is. Je hebt samen 30/31 

punten en nergens kortheid. Denk dat 3SA het beste gaat scoren. Ik bood echter een 

herhaalde transfer en legde even later in 6♠ aan. Zeer dubieus… Enfin: partner mag aan de 

slag: 

 

 

Zuid (Anneke Douma) start met ♥H. Je ziet dat 3SA 

inderdaad het beste contract was geweest. Je hebt 11 

slagen in zowel troef als sans. 

De enige kans om 6♠ te maken is dat ♣V tweede zit. 

Helaas. -1 dus? Neen! Dan kennen jullie mijn partner 

nog niet. 



Hij neemt de ♥H met het aas en trekt 2 keer troef met ♠H en ♠V. Nu incasseert hij ♣A en ♦A. 

Daarna komt de derde troef voor het aas. 

 

De situatie op dit moment: 

 

De dummy (west) is aan slag en hij speelt nu 2 keer troef waarop in de hand ♦H en ♦V 

weggegooid worden. Vervolgens worden ♦B en ♦10 gespeeld. En zie wat er gebeurt: 

 

 

 

West gaat met ♥8 van slag waarna of noord of zuid van de 

klaveren af moet spelen. Dat moet je even goed doen, maar 

mijn partner is een expert in gescheiden vrouwen en 

aangezien ♥K bij zuid zit, speelt hij noord op ♣V. Geweldig 

gespeeld! 

 

Van pure schrik scoren we de drie spellen erop 

respectievelijk 0, 10 en 20 procent om deze tafel te eindigen 

op 32,5%. 

Nu ik de scores doorneem, zie ik dat we ook op de 2de, 3de, 4de en 6de tafel het eerste spel 

telkens met 100% begonnen zijn. Om vervolgens elke tafel tegen een nul te lopen. Hier is 

werk aan de winkel…. 

 

Tegen Jaap Hazewinkel en Paul Schriek raap ik de 

westhand op. Na 2 passen opent Paul met 1♦. Ik 

volg met 2♠ en na weer 2 keer pas, houdt Paul de 

bieding open met een doublet. Jaap gaat in de 

denktank en besluit er maar op te passen, zodat het 

contract 2♠x is. De verdediging begint met 3 rondjes 

klaveren, waarna zuid met harten vervolgt via mijn 9 

voor de boer van noord. Deze vervolgt met ruiten 

voor het aas van de dummy. 



 

 

 

De situatie is als volgt: 

 

Oost is aan slag. Ik troef nu een ruiten, snij de 

schoppen, troef weer een ruiten, snij weer een 

schoppen en sla ♠A. Noord heeft nu nog ♠H en ♥H8. 

Ik speel de laatste ruiten van tafel die ik introef. Als 

Noord overtroeft, moet hij een hartenslag brengen. 

Ook niet troeven helpt niet. 

Als de verdediging in slag 2 switcht naar harten, dan 

is het contract niet meer te maken. 

Ik zie dat het contract ook na een ruitenstart down 

gegaan is. Dat lijkt me niet nodig. Snij de ruiten en op 

♦A en ♦V gaan de verliezende harten weg. 

Uiteindelijk eindigen we op iets meer dan 50%. Ik heb echter gezien dat op de laatste tafel 

tegen Ben Verbon en Wim Westland een spel in ons voordeel geschreven is. Als dat 

hersteld is (mail naar Jan Meijer is gestuurd), dan hebben we de 50% net niet gehaald. En 

dat terwijl Marieke Lejeune gisteren zei dat omdat ze zo blij is dat er al zoveel mensen zijn, 

ze iedereen meer dan 50% zou laten scoren…. 

 

 


