
AFGELOPEN ZATERDAG IN DE NBB-COMPETITIE…. 
 
9 januari 2021, tweede competitiedag 
 

Start niet met de 10 van H109 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 
Nu dit seizoen de normale bondscompetities niet doorgaan heeft de NBB een vervangende 
competitie opgetuigd. Weliswaar een competitie zonder promotie/degradatie maar wel een 
competitie op eigen niveau. Leuk is ook dat je spelers uit alle hoeken van het land kunt 
treffen. Nou troffen we op de eerste zeven spellen een heel leuke tegenstander: mijn 
bridgemaat van 1982 tot 1998 en nog steeds goede vriend Robbert Aeyelts Averink.  
Hoe leuk is dat? 
Ons team had op de eerste competitiedag een matige start gekend met een gemiddelde over 
de drie wedstrijden van 14 spellen van nog geen 6 VP. Ook op de tweede dag waren 6x7 
spellen te spelen. In alle wedstrijden stonden we na 7 spellen een pak achter om dat 
vervolgens wel goed te maken in de tweede helft. Dit leverde een gemiddelde van nog geen 
11 VP per wedstrijd op, toch 5 per wedstrijd meer dan in het eerste weekend. 
 
Ikzelf begon heel slecht op het eerste spel. Goed tegenspel doet het contract sneuvelen, 
maar helaas was het ditmaal slecht afspel: 
 

 

Robbert en ik speelden “Losing Trick 

Count” in extremis. Robbert is LTC trouw 

gebleven en opent dan ook gewoon 1♥ 

met de noordhand. Je hebt immers maar 

6 losers. 

Als Jolanda 1♠ biedt moet ik een 

pasrondje nemen maar uiteindelijk 

bereiken we toch 4♠. 

Robbert start ♥H, die ik neem. Ik neem 

een geslaagde schoppensnit en 

incasseer ♠A. 

Nu speel ik ruiten. De snit houdt. Terug 

naar de hand, dus een harten naar de 9 

en ♥V. Noord switcht naar ♣H. Ik neem 

en neem opnieuw de ruitensnit. Dit keer 

doet deze het niet en ik ben down. 

 

Daar had ik vrede mee gehad. Echter in 

plaats van te beginnen met de ruitensnit 

speel ik een harten op. Beetje dom. 

 

Nu laat de defense mij kansloos en 

verliezen we onze eerste imps. 

 

 
 



 

 

Een weinig onthullend biedverloop. 

Althans, noord ontkent de majors. Paul 

start ♦10. Van welk bezit is dat? 

Robbert duikt de eerste slag. Nou is hij 

leep genoeg om te duiken met ♦H-vijfde. 

Paul heeft een voorkeur voor passieve 

starts tegen 3SA, tenzij hij honneur-vijfde 

heeft. Ja, ik trap er niet in! 

 

Om een lang verhaal kort te maken, ik 

weiger ruiten door te spelen en als ik dat 

uiteindelijk doe gooi ik Paul in om van de 

klaver af te spelen - voor contract. Pijnlijk! 

 

Ik denk dat het beter is om met dit bezit 

♦3 te starten. De kans dat dit een slag 

weggeeft aan ♦7 is gering. 

 

Let op de start van de 10 (laatst spel)! 

 

 

 

Vrijwel iedereen speelt Niemeijer. De 

vraag is of je 2SA-3SA “to play” doet, of 

dat dat 5 ♠’s en 4♥’s belooft. Zowel Paul 

en ik als Robbert en Jolande spelen dit 

“to play”. Maar wat doe je dan als je dat 

zitsel wel hebt?  

Ik koos voor het aangeven van de 

vijfkaart. Toen Paul 3SA corrigeerde naar 

4♠ deed ik nog een slempoging. Het 

ruitenlek werd snel duidelijk. Zonder 

ruitenstart zijn er inderdaad 13 slagen. 

 

Aan de andere tafel wordt 3♣ geboden 

en wordt zonder vierkaart hoog 

aangelegd in 3SA. Dat gaat 2 down na 

de ruitenstart. 13 imps terug. 

 

2SA-3SA to play? Het voorkomt dat de 

tegenstanders iets over je kaarten te 

weten komen. Conventionele biedingen 

kunnen niet worden gedoubleerd. Zeker 

in paren ben ik voorstander van 3SA “to 

play”. Een slagje extra kan daar veel 

opleveren. In viertallen lijkt 5♠/4♥ beter. 

 

Uiteindelijk verliezen we de eerste wedstrijd met 1 imp. 



 

 

Weer een feest der herkenning. We 

wanen ons weer even in 2e Divisie Oost, 

want we spelen tegen Zutphen; Janus 

Ruighaver en Theo Halvemaan. Dat zijn 

sympathieke tegenstanders. Dat blijkt ook 

hier weer. 

Partner’s 1♦ belooft harten, mijn doublet is 

niet support maar belooft schoppen. Janus 

zet druk en Paul doubleert omdat wij de 

meerderheid van punten hebben.  

Inderdaad kan 4♦ één down op 

voorwaarde dat je direct de harten-

introever vindt, maar ik neem het risico 

niet.  

In Janus’ positie had ik een doublet 

losgelaten op 4♠. Ook 5♣ gaat 2 down. 

 

Op een goede dag maak je 4♠ maar dan 

moet ♠V derde goed zitten. Andere tafel: 

3♦, met een overslag. Ik ging 4 down. 

 
Vooruitgang: we staan er halverwege maar 12 achter. Everything to play for. 
 

 

 

Ik vond mijn hand te mooi voor een 3♥-

opening. Dus ik bied 4♥, daarmee 

maximale druk zettend.  

 

Tot mijn vreugde mag ik dat spelen. 

Ongedoubleerd. Mijn vreugde wordt nog 

groter als noord start met ♣V en Paul zijn 

bescheiden dummy op tafel legt.  

Ik kan zien dat het 100% zeker 4♠ is voor 

de buren. Ikzelf ga hooguit 1 down. 

 

Verdedigen is lastig. De harten vallen en 

ik doe nog wat rondjes. Dan ♣B na. Zuid 

neemt deze (hij moet duiken) en moet nu 

ruiten blijven spelen. Maar wat is mijn 

verdeling? Te moeilijk: een voortijdige 

schoppenswitch resulteert in 4♥ contract! 

 
Bij het via de chat uitslaan met Adriaan noemt hij dit spel eerst een wash. Als ik vraag 
waarom ze geen 4♠ hebben geboden zegt hij “maar dat hebben we geboden!”.  
Deze dubbele manche levert 13 imps op en we maken we in de tweede helft 18 goed: onze 
eerste winst deze competitie. 
 



Door slecht (ongeconcentreerd) verdedigen van mijn kant staan we halverwege de derde 
wedstrijd alweer een sloot achter. 17 imps ditmaal.  
Op het 4e spel van de tweede helft bieden Adriaan en Martin door tot 3SA (wat door het 
zitsel niet down kan) terwijl onze tegenstanders berusten in 3♦. Er gaat echter ook wat 
verloren en we staan er nog steeds 16 achter met nog 2 spellen te gaan. 
Op het op-één-na laatste spel bied ik zonder te inviteren de hartenmanche (die down zal 
gaan) en redden de tegenstanders met 5♦: gedoubleerd 2 down. Aan de andere tafel bieden 
Martin en Adriaan vrijwillig 5♦. Ook 2 down, maar niet gedoubleerd. 5 imps terug. 
 
Dan het allerlaatste spel: 
 

 

 

We komen in 3SA ook al vergeet ik ons 

systeem even (2♣ belooft ruiten, ik heb 

echter aangegeven dat ik echte klaver 

had en MF was als toelichting). 

 

Noord start ♠10! Ik duik eerst maar eens 

een rondje en ook Durk speelt klein! 

 

Kennelijk kon ook Durk zich niet 

voorstellen dat partner H109xx had, net 

zoals ik me dat in de eerste wedstrijd niet 

kon voorstellen. 

 

Ik neem met ♠B en speel twee keer 

klaver (2x gedoken) en schakel over op 

ruiten. ♦V komt omhoog en ik kan daarna 

gratis de hartensnit proberen. Ook die zit, 

en als kers op de taart komt noord in een 

♠/♣-dwang voor de 13e slag! 

 

Op de andere tafel gaat 3SA down als noord schoppen heeft geboden en zuid met ♠V start. 

Het was daarna kiezen tussen ♣A of ♥H in zuid. Leider koos verkeerd. 

 

De les? Start niet met de 10 van H109.. 

 

Oud Star-penningmeester Henk van Doren heeft het in het noorden prima naar zijn zin. Met 

zijn nieuwe partner speelt ook Henk deze competitie. Zij “wonnen” afgelopen zaterdag de 

butler met maar liefst 104 imps. 

 

Over twee weken weer verder! 

 
 
  

 


