
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘Aan wal...’ 

Dinsdag 27 april 2021, Topintegraal 

door Robin de Kater 

 

Op zich is het niet mijn beurt om te schrijven, maar ik had de beurt op mij genomen toen 

bleek dat de schrijver van dienst niet zou spelen. Maandagavond app ik mijn partner: 

 

Het is dinsdagavond rond kwart voor acht en toevallig ga ik naar Stepbridge. Ik krijg meteen 

een berichtje: “Spelen jullie vanavond?” Oeps, was het dus toch dinsdag…. Maar ja, ik zou 

wel schrijven. Dan maar een stukje op basis van wat ik op intranet kan vinden over de 

spellen. 

Met slechts 18 paren is het een zeer rustige clubavond. Vandaag wordt een topintegraal 

gespeeld, maar dat spelen we eigenlijk elke week als we aan het paren zijn. De avond zal 

uiteindelijk gewonnen worden door Dick Maans en Willem-Jan van Rooijen. Van harte! 

Laat ik eens door alle spellen lopen om te kijken of ik iets raars zie aan een tafel. Op spel 4 

zie ik iets vreemds: 

Aan alle tafels is 6♥ geboden. Tweemaal zijn er 12 

slagen gemaakt. Eén keer start de oosthand met 

een kleine ruiten. Wat een gouden start van Ernst 

Westbroek. De leider neemt met het aas en besluit 

nu de harten niet te snijden uit angst voor een 

introever. Op een andere tafel werd de normale 

schoppensnit gekozen en om de één of andere 

reden besloot de leider de harten niet te snijden, 

zodat daar maar 12 slagen gemaakt werden. 

Wat mij enorm verbaasde was dat Herman 

Klouwen en Stef Leeuwenburgh er als enige niet in 

slaagden om klein slem te bereiken, na een 

ongestoord biedverloop. Oeps… 

  



Op spel 6 zit vrijwel iedereen in 3SA in de zuidhand. Zeven keer wordt er vanuit west met 

een kleine harten gestart. 

Je hebt dan 10 vaste slagen (2+1+6+1). De elfde 

kun je proberen te ontwikkelen door een 

schoppensnit. Maar als die fout zit, dan heb je een 

groot probleem na hartenswitch. 

Er is een betere speelwijze en die wordt 2 keer 

gevonden. Door Arjen Salari en door Willem-Jan 

van Rooijen. Zij speelden vanuit noord een kleine 

klaveren met de bedoeling om de ♣10 te leggen. Bij 

Willem-Jan werd geen klaverhonneur ingelegd. 

Hierna zet oost ♠V dubbel en zo zijn ineens 3 

overslagen geboren. Bij Arjen wordt ♣B wel gelegd. 

Oost komt nu in een soort van dwang op de 

ruitenpolonaise. West laat 2 schoppen gaan (zodat 

de leider later op de tweede schoppen west niet meer ziet bekennen) en oost moet of harten 

laten gaan (waarna oost met schoppen ingegooid kan worden), of oost moet de schoppen 

laten gaan (waarna schoppenboer een slag wordt) of oost moet ♣H sec zetten in de 

volgende situatie: 

Dat laatste is de enige manier om de 

leider van 2 overslagen af te houden. 

Als je aan slag komt, kun je er 

namelijk nog uit. Oost gooide een 

kleine harten weg, waarna oost met 

schoppen ingegooid werd. Toen oost 

van de klaveren af moest komen, was 

er een verdiende 2e upslag voor de 

leider. 

 

Om eerste te worden op een avond moet je een hoop goed doen, maar een beetje mazzel 

hoort er ook bij. Mazzel dat de tegenpartij wat fout doet, mazzel dat je zelf wat goed doet en 

mazzel met je systeem. Kijk maar eens naar de volgende hand: 

  



Na 1SA wordt 2♣ geboden en ik zie nu dat deze 

gealerteerd is, maar dat kan ook zijn om uit te 

leggen dat het echt is (niet gebruikelijk!).  

Dat spelen niet veel mensen zo. Zo eindig je in 

prachtig contract. Toevallig was een pas hier beter 

geweest, maar je wil in ieder geval niet nog een 

niveautje hoger komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot valt mijn oog op het lijstje van Hans Kreuning en Sahar Ouda. Ik zie 4 gedubbelde 

contracten staan. Ze zijn netjes verdeeld in “zelf gedubbeld” en “gedubbeld worden”. De 

zelfgedubbelde contracten zijn netjes verdeeld in 1 door Hans en 1 door Sahar. De scores 

zijn minder netjes verdeeld. 4 keer een 0! Op spel 25 kruipen ze door het oog van de naald. 

Ed Franken opent met een uitermate sterke 4♥. Ik 

neem aan dat dat systematisch is, want anders is het 

verschil tussen een semi-forcing en een niet-

kwetsbare preëmpt wel erg klein. Het uitblijven van 

een strafdubbel doet me vermoeden dat het toch niet 

echt systematisch is, of dat er angst is voor een beter 

contract voor OW. 

Hoe het ook zij, nadat de stofwolken opgetrokken 

waren had Hans 6 slagen bij elkaar geraapt voor een 

absolute top.  

 


