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“Het is heerlijk om een stukje te schrijven als je lekker gespeeld hebt. Snits die twee kanten 

op genomen kunnen worden, zitten goed. Starts pakken goed uit. Dwangen ontstaan 

spontaan en je hebt ze allemaal door. Op zulke momenten zet je je met plezier achter je 

laptop”, heb ik wel eens gehoord. Ik zou het niet weten. Heb het nog nooit meegemaakt. 

Meestal schrijf ik over de blunders die ik meegemaakt heb, maar vandaag wil het ondanks 

mijn dramatische score in de butler van gisteren, hebben over mooie dingen die ik gisteren 

gezien of vandaag gehoord heb. 

Nadat oost in de bieding komt met 3♥ heb je de 

zuidhand. De normale opties zijn 3♠ en dbl. Omdat je 

het enige paar ten oosten van de Rio Pecos bent die 

1♣ opent op minimaal een 4-krt, heb je ook nog een 

derde alternatief: 4♣. 

3♠ is niet echt lekker met ♠A9652. 4♣ zal qua punten 

wel zo ongeveer kloppen, maar je bent én 3SA voorbij 

én je ontkent bijna een 4-krt♠. Gerwin Middelkoop 

besloot dus maar tot een dubbel. 

Dan de noordhand…wat moet Arjen Salari bieden? Hij 

kan 4♦ bieden, maar de 4-3 fit in schoppen lonkt ook. 

Je zou na dit bieden zo maar aftroefwaarde in harten 

kunnen hebben. Gerwin besloot het bieden met 4♠. 

4♠ is 100% dicht..mits je een kleine klaveren naar de 7 

speelt. Dat gebeurde niet, maar het werd toch 

gemaakt. Ik vind dit een mooi biedverloop. 

 

De laatste wedstrijd spelen we tegen vader (John) en zoon (Sander) Van der Zwet. Sander 

is agressief en John is normaal. Mag ik dat zo maar zeggen? Ja, want ze zeggen het zelf. 

Dit is op de systeemkaart te zien: 

 

Moeten we ze voortaan John & Sander van der Z. noemen…. 

 

 



Op spel 26 bieden Peter (Spanjaart) en ik 4♥. 1♥ is een transfer en 2♥ is een, in mijn ogen,  

aangetrokken reverse. Hoe dan ook, we belanden in een 

mooie 4♥.  

 

Meestal wordt dat gespeeld in de zuidhand, maar dankzij 

T-Walsh zit het bij ons in de noordhand. Sander mag 

starten. Op het spel ervoor 25 speel ik een contract 

waarbij ik in slag 12 pas troef ging trekken. Sander 

chatte met een knipoog: “Ik heb altijd geleerd dat je troef 

moet trekken.” Op dit spel mag Sander (oost) uit. Hij is 

enige die heeft verzonnen om met troef te starten. Van 

V9 hè. Prachtige start en het contract is meteen 

kansloos. Double dummy is het met elke start gemaakt, 

behalve met harten. Chapeau! Ik las eens een verhaaltje 

in het bondsblad waarbij een goede kaarter zei: als het 

bieden om een troefstart vraagt, maakt het niet uit wat je 

troefholding is. Heeft Sander ook gelezen, denk ik….  

 

Hoe verschillend kan een spel aan andere tafels zijn. Met de noordhand besloot ik te 

passen. Lang niet ieders keuze. Je voldoet aan de regel 

van 20, maar goed…pas is ook een bod. Nu kan Sander 

op oost 2♥ openen. Dat betekent bij hen een 4-krt ♥ en 

een 5+ laag. We komen in 4♠ en de defense is killing. ♣x 

uit, troef na voor het aas, ♥A en harten na en een 

klaverintroever. Down voordat ik begonnen ben. Mooie 

verdediging, maar niet briljant of zo. Toch is deze vrijwel 

niet gevonden. Toch is het 4 keer gemaakt met een 

kleine klaveren uit. Twee keer wordt de eerste 

schoppenslag gedoken. Onhandig als je een introever 

wilt en je maar 2 troeven hebt. Eén keer wordt er na ♥A 

geen harten nagespeeld. Op ♥A wordt de ♥9 gelegd. Dat 

is je kleinste, maar lijkt vrij hoog. Daar gooide de leider 

van ♥85 heel goed de ♥8 onder het aas. Een mooie kaart 

van Ruben de Leeuwe. Tot slot wordt er één keer 

helemaal geen harten gespeeld na troefaas, maar daar 

was nooit harten geboden. 

 

Tot slot nog een spelletje wat wel goed gegaan is bij ons. 

  



2SA belooft 10-13 punten met minimaal een 5-4 laag. 

Het was niet in de derde hand, dus het was geen 

TBS-bod. Peter kan me de zuidhand 3♣ bieden. De 

laagste kleur van de tegenpartij bieden, betekent dat 

je een eigen kleur hebt en het is forcing. 3♦ bieden 

betekent dat je steun hebt in de kleur van de partner. 

3♥ en 3♠ zijn dan non-forcing. Peter besloot echter 

met gelijke kwetsbaarheid aan te geven dat hij één 

van de twee kleuren voor straf wilde dubbelen. Vader 

en zoon komen in een 4-3 fit en ik start uiteraard met 

troef. We eindigen met 8 slagen en 10 impen. 

Uiteindelijk lopen we tegen een kleine nederlaag aan. 

Maar…ik heb mooie dingen gezien…helaas vooral bij 

de buren. 

  

 

 

  


