
AFGELOPEN WOENSDAG IN DE NBB-BEKER…. 
 
16 december 2020, eerste ronde 
 
DS’16 verslagen 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Om de competitie binnen de NBB aan de gang te houden werd ook het bekertoernooi weer 
nieuw leven ingeblazen. In eerste instantie leek er maar één Star-team op de been gebracht 
te worden op NBB-niveau, maar op initiatief van Dirk-Jan Vonk werd er toch een tweede 
team geformeerd. We mochten aantreden tegen de jongste club uit de buurt: DS ’16.  
Spannend, want voor deze club is een wedstrijd tegen Star er eentje die ze “moeten” winnen. 
Nou, daar dacht ons achttal anders over. 
 
Het speelschema bestond uit 4 rondes van 6 spellen. Ik speelde met Paul Schriek en de 
spelers van ons nevenpaar waren Conny en Jan ten Cate. Ze dachten niet zo’n heel goede 
eerste ronde te hebben, maar dat viel uiteindelijk reuze mee. We stonden na 5 spellen met 
8-1 achter, met name omdat ik op spel 5 een te scherpe 3SA bood. Die had ik nog gemaakt 
ook als mijn linkertegenstander ♥AHx had gehad in plaats van ♥AHxx.  
Op het zesde spel halen we samen 14 imps: 
 
 

 

 

Hoewel wij net zijn downgegaan in een te 

scherpe 3SA probeert onze tegenstander 

hetzelfde. Nou zou ik met deze kaarten ook 

tegen een ander biedverloop wel met klaver 

zijn gestart, maar nu is de lead wel heel 

obvious.  

Leider houdt de eerste ronde op en neemt de 

tweede ronde met ♣H. ♠A en een 

schoppensnit volgen. Ook ♠H wordt genomen 

en als ik een ruiten weggooi switcht leider naar 

♥10. Paul wint met de boer en speelt zijn 

laatste klaver.  

Leider vervolgt met een nieuwe hartensnit. 

Ook deze zit fout. Paul incasseert zijn vrije 

schoppenvrouw en speelt ruiten: 4 down! 

 

Met open kaarten kan leider de schade 

beperken tot 1 down, maar dan moet deze de 

hoop op contract wel opgeven.  

 

 
 



 

 

Een iets ander biedverloop aan de andere 

tafel. Conny verzint 3♣, alerteert dat niet, en 

Jan biedt 3SA.  

3SA kan down met elke start, behalve met 

een hartenstart. En Janneke dacht dat 

harten de juiste keuze zou zijn, ook omdat 

Jan niets over zijn mooie harten had laten 

horen.  

 

Hierna wikkelt Jan het spel verder 

onberispelijk af en haalt 9 slagen: +600, met 

daarbij +400 aan onze tafel... mjummie. 

 

 

In de tweede ronde twee mooie klappers. 

Op spel 10 mag ik 5♣ spelen. Dat contract is 

van schokbeton. 

 

Op de andere tafel is het biedverloop 

hetzelfde totdat Conny in de uitpas nog 5♥ 

biedt. Nou gaat 5♥ down ( het is wel 5♠) 

doordat leider na herhaalde klaveren 

troefkort wordt.  

 

Het verleidt NZ echter tot het bieden van 6♣, 

wat door Jan en Conny gedoubleerd wordt. 

De twee azen worden geïncasseerd voor 

+200, bij onze +600: 13 impen. 

 

Op spel 11 geef ik wel een hoop van de gewonnen punten terug met een ongedisciplineerde 

uitnemer van een onmaakbare 5♦. Ik had mijn kaart al verteld. 



 

 

Op spel 12 wordt wel een poging gedaan 

maar het bieden stopt in 2SA. Paul start ♣4 

voor mijn vrouw. Tom neemt en speelt ♦V-H-

A, en vervolgt met ruiten.  

Ik neem de derde ruitenronde en speel 

klaver terug. Prima tegenspel tegen 3SA 

maar 5 slagen was niet voldoende om 2SA 

down te krijgen. In 3SA kan Tom echter ♣V 

duiken en dan wordt het gewoon gemaakt. 

 

Op de andere tafel opent Conny (W) met 2♦ 

(ik schat zwak met ♥ vanaf 5-kaart), noord 

biedt 2♠ en Jan (oost) biedt 3SA. Dit wordt  

gedoubleerd.  

Na schoppenstart (10-V-A) wordt de tweede 

ruitenronde genomen en heel mooi 

klavervrouw geswitcht. Jan maakt de fout 

deze te nemen. Als later de snit op ♣10 

genomen wordt werkt deze echter 

(misclick??) en wordt 3SA gemaakt. 

 
 
 

 

 

Aan onze tafel eindigt het bieden in 3♣. 

Daarin worden 10 slagen gemaakt en die 

zijn ook altijd beschikbaar. Mijn klaverstart 

maakte het makkelijker (troef getrokken, vijf 

ruitenslagen en hartenaas).  

Na twee keer schoppen moet leider 

oppassen omdat deze troefkort dreigt te 

worden. 

 

Met 27 punten samen blijven Jan en Conny 

niet uit de manche.  

 

Conny prikt de goede manche: 11 slagen in 

5♦, middels twee ingetroefde schoppen, vijf 

ruitenlsagen, drie klaverslagen en ♥A. ♣B 

verzuipt evenwel, maar dat mag de pret niet 

drukken. 

 
 



 

Jan en Conny bieden op praktische wijze 6♠: 

1♦-1♠-2♠-4SA-5♣ (1) -6♠. Na de start van ♥A 

is er een relatief eenvoudig parcours. 

 

Esther en Malène hebben een 

wetenschappelijke biedserie. Gelukkig 

speelden we op Step, anders was ik zeker 

door mijn paskaartjes heen geraakt. 

 

3♠ zou volgens Malène de schoppen moeten 

vaststellen. 4♥ lijkt bedoeld als eindbod, maar 

uiteindelijk stopt de trein in een onmaakbaar 

ruitenslem. 

 

Merci.... 

 
 

 

In de derde ronde heb ik een lastige 

beslissing. Met open kaarten moet ik passen 

maar ik ga voor “the principle of the lesser 

risk” en bied 5♣. Tot mijn verrassing mag ik 

dat ongedoubleerd spelen. 

Oost start met ♠A en switcht ruiten. Ik trek 

troef, elimineer de schoppen en ruiten en 

speel een hartje op.  

Bas duikt en dan ben ik slechts 1 down. 

 

Conny en Jan mogen 4♠ maken. Na ♦A 

wordt er harten geswitcht.  

 

Meestal ging 4♠ niet down, kennelijk is het 

juiste tegenspel niet zo opgelegd. 



 

 

De uitsmijter: het laatste spel. 

 

Ik kan kiezen uit het openen van 1♠ of 2♥ 

(zwak met de majors). Ik kies voor het 

eerste. Bas volgt 1SA en Paul laat weten 

dat we de meerderheid van punten hebben. 

 

Bas kan het best blijven zitten, maar loopt 

weg. Eerst naar 2♦, daarna naar 2♥. Geen 

van die contracten komen door de keuring. 

 

Paul start ♣H, Bas neemt de tweede ronde 

en speelt de kleur terug. Paul switcht naar 

schoppen. Ik neem (Bas de ♠H). 

Ik speel ♦H en geef Paul een introever met 

een rondje schoppen.  

Nu speelt Paul ♦A, ♦ na, getroefd met ♥B, 

overgetroefd. Ik doe weer een rondje 

schoppen. Bas troeft hoog en speelt ♥H, 

harten na.  

Het eindigt met 3 down.  

 

Jan en Conny verdedigen 2♥ door NZ, 

precies 8 slagen. 

 
Onze viertallen-uitslag was uiteindelijk 96-37. Een mooie overwinning! 
 


