
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 

‘Klein vuurwerk’ 

15-12-2020 Butler 2-4 

door: Bart Schweitzer 

Het duurde altijd een paar dagen. Langzaam nam de frequentie en de hevigheid van het 

geknal toe tot, even na twaalven, door de felle flitsen van vuurpijlen, de donderslagen en 

strijkers, de kwade geesten van het afgelopen jaar verdreven. Daar deed ik altijd graag aan 

mee. Ook als we met Oud en Nieuw naar Frankrijk gingen zat er een doos vuurpijlen in de 

achterbak. De Franse families in het gehucht waar we waren vonden het maar een rare 

gewoonte, maar kwamen daarna wel op het nieuwe jaar proosten. En nu zit het er dus niet 

meer in. Terwijl we toch graag de deur achter dit jaar hard dicht willen gooien. 

Een vreemd jaar voor onze club ook. Gelukkig is er een trouwe groep die deelneemt aan de 

Step-avonden, maar met veel anderen is er geen contact. Hopelijk brengt het vaccin de 

mogelijkheid om elkaar weer in Den Hommel te treffen. 

Dinsdag was de laatste parenwedstrijd van het jaar bij STAR. Dirk-Jan Vonk en ik waren van 

plan groot vuurwerk uit de kast te halen, maar het bleef bij categorie 1, het fop- en 

schertsvuurwerk.. 

Spel 3 Z/OW Z - DirkJanV   
  VB52   

   B743   

   VB7   

O - AnnekeDm  AB W - RudiM 

 H4    T873 

 HVT    A82 

 H9652    AT3 

 763 N - BartS  H42 

   A96   

   965   

   84   

   VT985   

 
O Z W N 

AnnekeDm DirkJanV RudiM BartS 

- 1 * pas 3 * 

pas pas pas  

 

Resultaat: 3  -2 door Z: -100 

Score: 40,91% 

 

Hier kies ik voor de inverted minor, het blijkt een krachteloos plofje. DirkJan beperkt de 

schade tegen Anneke Douma en Rudi de Mol tot min 2. Gezien mijn  Aas was 1 SA 

effectiever geweest. 

Op spel 8 wordt het erger: 

  



W/Niemand W - DirkJanV   
  H7   

   T64   

   T64   

Z - HansO  H7532 N - HansHJ 

 T643    V2 

 972    AHVB5 

 AB75    9832 

 V6 O - BartS  T8 

   AB985   

   83   

   HV   

   AB94   

 
Z W N O 

HansO DirkJanV HansHJ BartS 

- pas 1  1  

2  pas pas pas 

 
Resultaat: 2  = door N: -110 

Score: 4,55% 

We spelen tegen Hans Habben Jansen en Hans van Oostrom. Na 2  moet ik nog 3  

bieden voor een redelijke score. Gelukkig wat meer vuurwerk in het volgende spel waar Dirk-

Jan nog 3 SA  biedt nadat ik mijn stop heb aangegeven. 

Spel 9 N/OW W - DirkJanV   
  T5   

   AB83   

   B97   

Z - HansO  ABT7 N - HansHJ 

 HVB74    63 

 T96    H7542 

 V65    HT8 

 H8 O - BartS  532 

   A982   

   V   

   A432   

   V964   

 
Z W N O 

HansO DirkJanV HansHJ BartS 

- - pas 1 * 

1  dbl pas 2  

pas 2 * pas 2SA 

pas 3SA pas pas 

pas    

 



Resultaat: 3SA = door O: +600 

Score: 86,36% 

 

De  10 zorgt voor een tweede stop en 3 SA komt zo binnen. Ook een  switch nadat ik  

H gedoken heb zou niet geholpen hebben. Na drie rondes staan we iets onder de 50% en 

als Jan Meijer en Louk Herben gecontroleerd 6  bieden en maken lijkt dat er niet beter op te 

worden. Maar kijk: 

Spel 10 O/Allen Z - DirkJanV   
  HVT   

   T5   

   T8762   

O - JanMeij  T76 W - LoukH 

 93    A4 

 AV987    HB62 

 AV9    B43 

 VB4 N - BartS  AH53 

   B87652   

   43   

   H5   

   982   

 
O Z W N 

JanMeij DirkJanV LoukH BartS 

1SA pas 2 * pas 

2  pas 3 * pas 

3  pas 3 * pas 

4 * pas 4SA* pas 

5  pas 6  pas 

pas pas   

Resultaat: 6  = door O: -1430 

Score: 63,64% 

 

Dat viel niet tegen, althans voor ons dan. Het spel blijkt te draaien om de behandeling van de 

ruitenkleur. Jan speelt na  start eerst troef en dan B voor. In het eindspel wordt dan 10 

een slag. De enige kans op 3 slagen in  is op H tweede in N spelen en dus een kleine  

voor (of B voor die niet gedekt wordt, wat ook twee keer gebeurt). 

Commentaar redactie (JH): Bart’s analyse klopt niet. Het verschil zit hem in de ♦9. Zonder ♦9 

heeft Bart gelijk, maar door de ♦9 verandert dat. ♦H zal goed moeten zitten. Dan is het 

beginnen met een kleine ruiten naar de vrouw alleen winnend (en beginnen met ♦B 

verliezend) als noord ♦H sec of ♦Hx heeft (6 zitsels).  

Beginnen met ♦B is winnend (en een ruiten naar de vrouw verliezend) in alle gevallen dat 

noord ♦H10x of langer heeft. Dat zijn 25 zitsels. Dus beginnen met ♦B is maar liefst vier keer 

zo kansrijk dan beginnen met een kleine ruiten! 

Tegen Leon Bijnsdorp en Hans Bouwman hebben we een licht knetterend rondje. Ook dit 

kleine spelletje levert een goede score op.  



Spel 14 O/Niemand Z - DirkJanV   
  AT4   

   VB942   

   643   

O - LeonB  T4 W - HansBoum 

 V7632    H98 

 A6    HT7 

 98    V52 

 H972 N - BartS  VB86 

   B5   

   853   

   AHBT7   

   A53   

 
O Z W N 

LeonB DirkJanV HansBoum BartS 

2 * pas pas 3  

pas pas pas  

 
Resultaat: 3  = door N: +110 

Score: 72,73% 

Leon wil een  introever voorkomen en speelt na H troef na, maar krijgt nu zelf geen  

introever meer. 

Op spel 21 gooit Dirk-Jan er een gillende keukenmeid in. Tegen Willem-Jan van Rooijen en 

Dick Maans opent hij de 3e hand niet-kwetsbaar met 5 punten.  

Spel 21 N/NZ Z - DirkJanV   
  H843   

   76   

   B753   

O - WilJanR  B92 W - DickMa 

 V    A 

 HT83    AV542 

 VT642    AH9 

 V87 N - BartS  HT65 

   BT97652   

   B9   

   8   

   A43   

 
O Z W N 

WilJanR DirkJanV DickMa BartS 

- - - pas 

pas 1  dbl 2  

3  pas 4  pas 

pas pas   



 
Resultaat: 4  +2 door O: -480 

Score: 59,09% 

 

Dat zorgt voor zoveel verwarring dat de opps in 4  blijven steken. Ik merk het pas als 

achteraf Dick opmerkt dat het kunnen doen van een psych wel op onze systeemkaart moet. ” 

Een psych is een bewust gedane, sterk van de afspraken afwijkende bieding die uw partner 

net zo verrast als uw tegenstanders. ‘Psyches mogelijk’ en dergelijke formuleringen om u in 

te dekken tegen vergissingen horen niet op de systeemkaart thuis.”  vind ik op internet. 

Mmm, wat zou een arbiter hier van vinden? 

De laatste rondjes geen cobra’s, mortieren of jumping jacks voor ons. Het wordt uiteindelijk 

een score van 47,47%. 

Ik wens jullie een mooi en gezond 2021.  Goede (en dit keer waarschijnlijk rustige) 

jaarwisseling! 

 


