
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Easy listening” 

Dinsdag 16 maart 2021, 3e avond Howell 2 

door Ton Mook 

Je hoort het wel eens: writers block. Je kan gewoon geen woord op papier krijgen. Nu is het ook 

weer niet zó erg, maar de spellen gaven maar weinig inspiratie. Bij ons aan tafel tenminste. Er 

gingen ongeveer evenveel dingen fout als goed. Turf je onze percentages in 5 blokken van 20 dan 

krijg je 4x(0-20) 6x(20-40) 8x(40-60) 5x(60-80) 4x(80-100), dan zal een eindscore van 48,15% daar 

prima bij passen. Het was net alsof op de achtergrond easy listening muziek te horen was waar je 

bewust en onbewust wat van mee kreeg. 

Qua muziek had ik ook een soort writers block (al zullen sommigen misschien denken: ‘gelukkig, dit 

keer geen (oude) muziek’) maar gelukkig bleek easy listening de inspiratie. Om precies te zijn Karen 

Carpenter. Ze vond zichzelf een zingende drummer. Maar dat zingen was toch wel erg goed als 

Elton John haar één van de grootste stemmen in een mensenleven noemt en Paul McCartney haar 

stem omschrijft als melodieus, zuiver en onderscheidend. Laat ik mij daar dan maar bij aansluiten. 

Carpenters Close To You Live 1970 - YouTube 

CARPENTERS - We've Only Just Begun ~ HD audio 1970 - complete - YouTube 

De eerste tafel halen we precies 50% tegen Henk Willemsens en Remco Brüggeman. 

Gelukkig is het Howell en geen Butler. Ik 

vermoed dat het eindcontract dan 4♠ geweest 

zou zijn. In viertallen gaat het van ‘ruik je de 

manche, bied ‘m dan’ terwijl in het in paren beter 

kan lonen door dit niet te doen. 3♥ geeft een 

minimale zwakke 2 in ♠ en dat pakte beter voor 

ons uit. 

Spel 2 een deelscore gevecht waarbij (zoals 

vaker) de schoppen het winnen. Weinig aan te 

doen en met 11 van de 17 paren in schoppen 

resteert 31,25% voor ons. 

Spel 3 wederom een deelscoregevecht in een 

parenwedstrijd. Oppies hebben de meerderheid 

van de punten en de kwetsbaarheid zorgt ervoor 

dat we geen 3  bieden. Henk en Remco weten 

dat 3SA geen optie is en 5  waarschijnlijk te ver 

weg, zeker in een paren wedstrijd. 40,62% voor 

ons en voor de hele tafel dus 50%. 

 

 



En zo kabbelt het ene spelletje na het andere voorbij tot spel10 (tegen Sary Hilte en Arie Buijs). 

Arie opent 2  voor beide majors. Kijkend naar 

het hele veld liepen de smaken (ofwel systeem 

afspraken) nogal uiteen. Naast 2x 2  werd er ook 

6x 2  geopend (trouwens ook voor beide 

majors). Twee oostspelers openden met 1  , 

terwijl men 7x paste. 

Bij ons aan tafel paste Marinus en de 2  van 

Sary was voorkeur. Mijn 3  belooft een goede 

kleur en een solide opening, waarop 3x pas 

volgde. Toen de dummy open ging, dacht ik in 

eerste instantie ‘duizend bommen en ….’, daar ligt 

ook een opening, dus we hadden in de manche 

moeten zitten. 

Maar Marinus dacht waarschijnlijk we missen een 

hartenstop (al kan hij die nog opvragen) en de 

hele avond zitten de scherpe manches al niet én 

het is paren, dus pas. Als Arie na H naar klaver 

switcht heb ik zelfs +2 voor 100%. Maar +1 was 

ook al 87,50% 

 

Spel15 tegen Sahar Ouda en Hans Kreuning. 

Opnieuw een beslissing van Marinus. 

Sowieso ben ik de enige die als Noord 1  opent 

(ik zie het commentaar van de redactie ���� wel 

tegemoet) maar laat ik eerst toelichten waarom ik 

dat deed. Naast het feit dat ik bij eventueel 

tegenspelen liever een hartenstart heb dan een 

start in schoppen, was ik van plan om desnoods 

2x schoppen te bieden omdat ik vond dat ik een 

sterke hand had. (vandaar ook mijn uitleg bij 2 : 

mooie hand). 

In ons systeem kunnen we redelijk precies 

aangeven of we een 3krt of 4krt steun hebben en 

tevens de sterkte. Ik zie dus meerdere kansen:  

-fit of misschien 1  bij partner. 

Na 1SA geef ik dus een mooie hand, waarop 

Marinus om de bekende redenen weer past. 

Vervolgens verdedigen Sahar en Hans optimaal 

en worden zeer karig beloond met 12,50%. 

 



Maar het kan erger ……….. al geldt dat niet voor de volgende 2 spellen, waarin ik een handige 

afspraak wil toelichten. Spelen 16 en 17 pasten mooi in ons systeem (al kwam bijna iedereen wel in 

4  uit) tegen Hans Sampiemon en Pieter van der Meulen. 

2  is Meckwell: 3+krt  en ergens kort of lek.  

2SA vraagt en 3  geeft een 4krt  en eerder 

14 dan 12 punten 

Marinus maakt contract en dat scoort ‘maar’ 

34,38%. Double Dummy Analysis geeft aan dat 

er altijd 11 slagen zijn in  mits de leider snijdt 

op B10. 

4 leiders maken +1 maar niemand nam de 

ruitensnit. Het tegenspel blijft soms moeilijk ���� 

 

 

2  is Meckwell: 3+krt  en ergens kort of lek.  

2SA vraagt en 3  geeft een 4krt  en eerder 12 

dan 14 punten 

 

Om de theorie compleet te maken: 

3   geeft een 3krt  en eerder 12 dan 14 punten 

3   geeft een 3krt  en eerder 14 dan 12 punten 

 

Verder een saai spelletje, al moet de tegenpartij 

wel tijdig 2 schoppenslagen meenemen, want 

anders maakt de leider alsnog een upslag. 

Precies 50% 



 

Het biedverloop bepaalde vaak ook het 

eindresultaat. Als oost niet zwak opent voor de 

majors dan gooit west er meestal een zwakke 2 in 

via 2  of 2 . 

Als noord en zuid vervolgens kunnen aangeven dat 

ze wel wat hebben, dan wordt 4  gedubbeld. 

Bij ons (en op meerdere tafels) bood west na een 

zwakke opening met beide majors direct 4  en 

daardoor sloeg het spel net iets meer naar hen uit 

dan naar ons. 

 

 

 

Dan het spel waar je het als tegenstander totaal afhankelijk bent van je oppies. 

Bij ons ging het niet goed tegen Eric Nöcker en 

Machteld Giesbers. 

Marinus gebruikt niet de juiste opening. 2SA is bij 

ons (19)20-21 en 2  22-23. Eigenlijk moet ik met 

4  de Minor Suit Ask nog even van stal halen om 

te kijken of het misschien slem is in een lage 

kleur. Maar met aan beide kanten een SA 

verdeling en maximaal 32 punten, besluit ik te 

passen. Na 2  22-23 heb ik natuurlijk geen 

enkele moeite om 6SA te bieden.  

Wij dus niet in 6SA maar één paar zelfs in 7SA. 

Daar werd (ook foutief) 2  geopend met een heel 

ander effect. 2  is een 24+ SA. De vergissing 

kwam voort aan uit het spelen van meerdere 

systemen en dan vergis je je soms. Noord biedt 

hier tegenover 24+ 7SA. Nog steeds ietwat 

optimistisch. 



Maar hoe zit het spel verdeeld? Met 8 zwarte slagen heb je om 13 slagen te maken 4 ruitenslagen 

nodig en dat kan maar op 1 manier. 3-3 verdeeld en Vxx voor HB72 . 18% kans. Anneke 

Douma en Rudi de Mol zagen het gebeuren ��� 

 

Uiteindelijk eindigen we bovenaan in het rechterrijtje na een avond die rustig voortkabbelde. 

Misschien niet al te enerverend (dat is wel eens anders) maar wel met het effect dat je vrij snel in 

slaap valt omdat er dit keer niet allerlei spellen door je hoofd blijven malen. ���� 


