
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘In too deep …..” reprise 

Dinsdag 2 februari 2021, 4e avond Intern Viertallen 

door Ton Mook 

Het is niet het beste moment, zo vlak voor Kerstmis, om het woord vloek te gebruiken. Het is niet 

voor de eerste keer dat een schrijver voor Star Magazine een zware avond beleeft. We zaten heel 

diep in de min: rock-bottom laatste.  

Zo begon ik vorige keer en om eens en voor altijd met de schrijversvloek af te rekenen had ik mijn 

medeviertallers nog een mail gestuurd in een poging om alles ten goede te draaien. Helaas. 

 

Het begon allemaal nog redelijk tegen Janine van 

Ipenburg en Piet Dekker. Janine opent 4  en ik 

besluit maar eens te kijken hoe de wind waait 

middels 4 . Een DBL van Piet leidt vervolgens 

tot 2 down en -300. Het kan 3 down maar dan 

moet Piet starten met A en Janine een 

introever geven. De leiders in schoppen maken 

alledrie 8 slagen. 

De wind lijkt dus goed te staan, maar de echte 

reden (achteraf terugkijkend) was dat deze avond 

torenhoog gewoon loonde. 

3 imp in de plus 

 



Spel 2 draagt voor een belangrijk deel bij aan de 

overwinning die we gingen boeken. 

Nadat ik aan de overkant een 3krt  hoor en 10-

12 pnt vind ik slem te ver weg. Na H start maak 

ik 4  +1. 

Op de andere tafel eindigt het bieden in 6 . Het 

slem kan alleen down met een ruitenstart en die 

wordt bij 8 van de 9 leider in slem gevonden. Zo 

ook door ons nevenpaar. 

11 imp in de plus 

  

Spel 8 goed afspelen was voor mij aan tafel te 

moeilijk. Gelukkig biedt de Double Dummy Solver 

hulp. Met elke start is 3SA te maken.  

Na een hartenstart wordt een hartenslag 

ontwikkeld en als je niet probeert om 5 

klaverslagen op te rapen dan maak je contract. 7 

van de 12 leiders maakten zo hun contract. 

Ik kreeg een klaverstart en dus wist ik eigenlijk al 

dat de klaveren maar 3 slagen op zouden 

leveren. Maar hoe kom ik dan aan 9 slagen?  

Ik speelde op een bepaald moment een harten 

naar B en dat was goed voor 4 down. Ik moet 

V voorspelen en noord op honneur klein 

inschatten. 

Aris Verburgh liet het afspelen er heel simpel 

uitzien na een hartenstart. 3 rondjes harten 

(noord renonceert) eindigend in de dummy, 

ruitensnit gevolgd door 2 hoge ruiten, dan AB 

en van slag met de laatste ruiten naar noord die 

van de schoppen af mag spelen! 

Eindstand:    20 – 8 

 

Redactie: Mooi afgespeeld van Aris, maar je moet die kans wel krijgen. Paul Schriek startte harten. 

Jaap Hazewinkel nam en speelde harten terug, ♥V in oost. Paul duikt! Nu ben je niet aan tafel om 

de ruitensnit te nemen. 



De tweede wedstrijd is tegen Jaap Hazewinkel en 

Paul Schriek. Spel 13 eindigde voor ons met 3430 

in de zij-kolom. Omgerekend 22 impen. 

Wat gebeurde er? 4  is in ons systeem een 

controle met schoppen troef. Hierop gaf ik 

vervolgens mijn ruitencontrole aan. Het duurde 

even maar toen verscheen 7SA op het scherm. Ik 

dacht eerst nog ‘nu zal de WL wel geroepen 

worden om het laatste bod ongedaan te laten 

maken’, maar dat gebeurde niet. DBL door west 

en Paul en Jaap raapten vervolgens de eerste 7 

slagen op na de start van A.  

Wat ging er mis? Marinus hoort bij mij echte klaver 

en echte schoppen, waarna hij met 4  gaat 

azenvragen. 4  betekent dan: 1 of 4 van de 5 

azen…………. Maar dat was het dus niet ��� 

Navraag leverde nog dit op. Eigenlijk wil je met de 

zuidhand toch alleen maar weten hoeveel azen 

partner heeft. Controles zijn totaal niet interessant. 

Zoals de Engelsen zeggen: daisy picking. Partner 

geeft antwoord en je zegt 5 , 6  of 7 .  

 

Spel 17 komt daar nog een keer bovenop als 

Jaap 3SA biedt (want ‘hoog bieden loont 

vanavond’) en ik vervolgens geen 4  bied, omdat 

ik denk dat dat 3SA wel down gaat..  

Het gaat natuurlijk vaker down dan dat het 

gemaakt wordt. Verwissel bijvoorbeeld H met 

H en het is een kansloos verhaal. 

Het zit echter allemaal precies goed voor 3SA, 

maar ook voor 4 .  Weer een les geleerd: 

gewoon bieden met die handel ! 

 

 

 



Ook op spel19 houdt Jaap de druk erop. Het zijn 

double dummy maar 8 slagen, maar dan moeten 

NZ wel op tijd (ergens in de eerste 6 slagen) 

schoppen inspelen. 

Dat lieten wij liggen maar op de andere tafel werd 

in slag 6 wel schoppen gespeeld.  -12 imp 

 

Ook zonder die 22 imp van spel 13 hadden we 

ruim verloren. Nu werd het 21 – 54 

 

 

De 3e wedstrijd ging tegen Star 5 met op de andere tafel Jan Meijer en Louk Herber en bij ons 

Sahar Ouda en Hans Kreuning. 

Nog één in het kader van “hoog bieden loont”.  

Ik opende deze hand met 4 . 10x met 1  

geopend en 10x werd op 4-nivo geopend, 

waarvan 1x met 4 .  

Op de andere tafel wordt echter 6  geboden na 

het volgende biedverloop. 

 

Door de 4  opening (een betere 4   opening) 

van Jan biedt Leon 4  en als Hans over 4  nog 

een keer 5  biedt, dan gaat Louk even nadenken 

is mijn ervaring met het spelen tegen Louk. Hij 

komt ongetwijfeld tot de conclusie dat Jan heel 

kort in harten moet zijn. Vandaar 6  en precies 

in de roos.  13 impen in de tas. 

 



Hans en Sahar eindigen als enige paar in 4 , 

waar 7 andere leiders in 3SA eindigen, dat altijd 

gemaakt wordt. 

4  zit echter niet zolang je maar met ruiten start 

en aan slag weer ruiten speelt. Dan hou de leider 

op 9 slagen. Dat gebeurde echter niet. Start V 

en Sahar wikkelde vakkundig af naar 10 slagen. 

Op de andere tafel 2  +1 en 11 impen weg 

 

Tot slot spel 27. 2  = zwak met  of sterk met 

 of sterke SA.  2  is het afwachtbod, waarna 3

 de tweede kleur bij de sterke harten is. Hans 

heeft vervolgens geen moeite om 4  te bieden. 

Het spel past mooi in hun systeem. 

Net zo mooi als de 4  opening die Jan Meijer op 

spel22 als enige toepaste. 

Maar hoog bieden loont ook op dit spel. Zie dit 

biedverloop. 

 

Klaas opent sterk, Dirk-Jan en Bart bieden hoog 

tussen, waarop Klaas tegen Ronald zegt: ‘pick a 

slem’. Hoog bieden loont, al werkt het soms ook 

averechts voor Dirk Jan en Bart 

 



Al met al hielden we niet veel over aan de 3e wedstrijd:  0,67 VIP. 

 

De schrijversvloek is nog niet opgeheven en ik voel al een beetje mee met Bart, die met Dirk-Jan, 

John en Sander, met het viertal Four Presidents, no Trump trots en verdiend bovenaan staat. 

 

Na een redelijk begin (met dank aan onbevreesd hoog bieden) gingen we dus steeds meer 

behoudend bieden en spelen. En dat levert in het moderne bridge vaak heel weinig op. 

Nu zitten we al bijna een jaar thuis achter de laptop te bridgen en mogen we met de huidige 

avondklok zonder goede reden de straat niet meer op na 21:00 uur maar anders hadden we voor 

straf van NDC Den Hommel naar huis moeten lopen.  

Onder begeleiding van een aardig nummer van Supertramp:  Take the long way home 

Take The Long Way Home - Supertramp - YouTube 

 

 


