
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
De oude vos speelt als Laelaps. 
 
Dinsdag 2 november, Butler 3, Step 
 
Door: Peter van der Voorden 

 
Laelaps was een hond die van de goden het vermogen had gekregen om elke prooi te 
vangen waar hij op jaagde. Bij ons op Star is Laelaps verkleed als een oude vos, genaamd 
Onno Janssens, alweer een half jaar lid van onze club. Ik speel sinds een aantal weken met 
Onno als vaste partner bij Star. Met mijn vaste maat Frank Veger ben ik verhuisd naar de BC 
Lombard in Rotterdam. Na vele jaren vanuit Brielle naar Utrecht te zijn gereisd, werd het 
voor Frank tijd het wat dichter bij huis te zoeken en nu mag ik dus enige kilometers afleggen 
op de donderdagavond. 
Spelen met Onno is een mooi avontuur. Onno is wars van een ingewikkeld systeem. Zijn 
motto is natuurlijk bieden met een beperkt aantal gadgets, in combinatie met een flinke dosis 
agressie in het storen van de tegenstanders. Ter illustratie: het systeem dat ik met Frank 
speel beslaat circa 25 pagina’s, niet eens overdreven veel. Het systeem met Onno past op 1 
A-4. Dat vergt behoorlijk wat discipline, want voordat je het weet lig je zelf voor -500 of -800. 
Het betekent ook dat je je tegenstanders regelmatig alsnog in de manche duwt. In dat geval 
moet je je kansen in de verdediging meenemen en een enkele keer maar accepteren dat ze 
alsnog de manche binnen hengelen. 
 
Hierna 3 spellen om onze speelstijl toe te lichten. Daarna nog 2 slemspellen, omdat ze zo 
leuk zijn als ze voorkomen. In combinatie met nauwkeurig af-en tegenspel leverde het 
afgelopen dinsdag een score op van +46 impen. Natuurlijk ook met behulp van de 
tegenstanders, maar als je Laelaps  een kans geeft, weet je hoe dat afloopt. U bent 
gewaarschuwd.  
 

 

Spel 4 tegen Dick Maans en Willem 
Jan van Rooijen is een mooi voorbeeld.  

Na het 1♦ volgbod van Onno kan ik 

nog net 2♥ piepen (3♦ kan daarna 
altijd nog), door Onno opgehoogd naar 

3♥.  
 
Daarmee is 3SA definitief uit beeld 
geraakt voor de tegenstanders.  

4♣ Contract levert 8 impen op voor 
ons. 



 

 
Ook hier de jeugd weer in actie. Na een 
scherpe en optimistische 3SA zet Onno 
de bijl erin.  
 

Start ♣V en de dummy gaat open. Dat 
was wel even schrikken, want het 
doublet van Onno was gebaseerd op 
tenminste 2 slagen in klaveren en 2 in 
ruiten en een partner die ook maar iets 
moest meebrengen. 
Uiteindelijk kwam het op zijn pootjes 
terecht, 3SA gedubbeld -2 en +7 impen. 
 
Slechts op 1 andere tafel werd ook 
gedoubleerd, maar dat was door Rob 
van den Bergh op de westplaats, 

vragend om een ♥-start neem ik aan. 

 

 

 

 
Spel 14, het enige spel waarbij we 
uit de bocht vlogen. 
 

2♥ Belooft bij ons 5+/5+ zwarte 
kleuren en is absoluut constructief. 
Daar zit ik dan met mijn hand. 
Tegenstanders hebben zeker een 

rode kleurenfit en gaan straks 4♥ 
bieden. 

Dan kan ik maar beter meteen 4♠ 
bieden. Zal soms worden gehaald 
en zo niet, zal het wel eens een 

goede uitnemer tegen 4♥ kunnen 
zijn. 
Uiteindelijk biedt Hans Sampion nog 

een keer 5♥. Onno gaat nu de fout 

in door nog een keer 5♠ te bieden. 
Al voor de kaart openging 
realiseerde hij zich dat het niet goed 
was en stond er al “sr sr” op de 
chatbalk  
Hans startte goed met ruiten Aas en 
ruiten door voor -3. Kostte 9 impen. 



 

Spel 20. Zonder al te veel afspraken 
moet je wat improviseren en je 
gezond verstand gebruiken. 
Tegen Friedrich Stein en DirkJan 
Kooijman.  

Eerst 2♠ met de zuidhand: geen 4 

krt harten, vragend om een ♠-stop 

en/of ♦-fit, inviterend of beter. Zoiets 
leek me een redelijke interpretatie 
van mijn bod. 

Na 3♣ de situatie eerst maar 

manche forcing maken via 3♠. 

5♣ Toont de 5+/5+ in de minors. 

Dan maar 6♦. Ik verwacht een 

singleton ♠ bij maat en na een 

vermoedelijke ♠-start kan mijn 
harten verliezer kwijt op de vrij te 
spelen klaveren, waarbij 1 slag in 
klaveren verloren mag gaan. 
 
Een slem waar je toch wel in wilt 
zitten. 7 Keer geboden, 10 keer 

gemist. 7♦ was te moeilijk voor ons. 

 

 

Spel 13. Double dummy wil je in 6♥ 
eindigen. De westhand heeft 
weliswaar maar 10 punten, maar in 
Losing Trick Count slechts 4 losers. 

Toch slagen maar 2 paren er in 6♥ te 
bereiken. Hulde aan Jan Willem van 
Oppen met Aris Verburg en Agnes 
Wesseling met Letta de Greve. 
Meerdere paren deden een poging, 
maar sneuvelden onderweg.  
Mijn sympathie gaat uit naar de 

bieding van 1♥ 3♠ (kort en fit). Daarna 

cues via 4♣ en 4♦. Dan een stopbod 

in oost van 4♥ waarna west nog een 

poging kan doen met 5♣. Oost weet 

m.i. nu genoeg en kan 6♥ bieden, 
precies zoals Aris en Jan Willem 
boden. 

Als je met de west hand na 4♥ azen 
gaat vragen via 4SA hoor je 1 aas en 
dan wordt het een blinde gok. 

 


