
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

 

4 mei 2021, derde avond Howell-III 

 

SA-contracten, niet onze vriend 

 

Door Peter van der Voorden  

 

Wat een moeizame avond, afgelopen dinsdag 4 mei. Op de avond van dodenherdenking 

weinig Himmelhogh Jaugzend voor ons en soms zum tode betrübt. 

 

Waar normaal gesproken SA contracten nog wel eens heel goed kunnen uitpakken in een 

parencompetitie, gold dat voor deze avond allerminst voor ons. 

 

Het eerste spel was een indicatie voor de 

rest van de avond, tegen Ronald Lokers en 

Herman Dikkers. 

 

Na 3SA heb ik even overwogen om te 

dubbelen voor de schoppen start. Helaas, ik 

durfde het niet aan. Onno startte een 

begrijpelijke ♥3 en contract was gemaakt. 

Score voor ons bijna 8%. 

 

 

 

  



Een tafel tegen Paul Schriek en Jaap 

Hazewinkel. Spel 16: 

Onno opent de west hand met 1♣, waarbij 

3♣ ook een optie was, maar met deze 

kwetsbaarheid te link. Het doublet van Jaap 

ziet er gezond uit, evenals mijn 1SA bijbod. 

Onno geeft met 2♣ aan geen interesse te 

hebben in SA. Nu mag ik weer. 2SA levert 

meer op dan 2♣ + 1, dus toch maar 2SA 

geprobeerd. Paul Schriek start goed met 

een kleine harten voor de heer. Jaap een 

kleine harten na en ik leg verkeerd, de 10 in 

plaats van de vrouw. Paul vervolgt met 

harten voor de aas en nu kom ik goed weg 

met de 4de harten van Jaap. Schoppen na 

houdt me op 7 slagen. Ik maak 2SA voor 

61,5%. 

 

Volgende keer toch beter luisteren nar mijn 

maat en passen op 2♣, dat gaat met 2 

overslagen voor 130. 

 

 

Even later spel 18.  

Opnieuw tegen Jaap en Paul. Ik open een 9-

12 Muiderberg, Onno kiest voor 3SA, 

ondanks een matige stop in harten. Maar 

met 9-12 HCP bij partner kan dat wel eens 

goed uitpakken. Ruiten aas, of harten V of H 

in oost kan voldoende zijn. 

Jaap start met ♣A en speelt een kleine ♣ na 

voor de boer van Onno. 

Onno vervolgt met  ruiten heer voor de aas 

van Paul. Paul vervolgt met een harten voor 

de vrouw van Jaap. Jaap incasseert zijn hoge 

klaveren en gaat er goed uit met een kleine 

harten voor de aas. Onno probeert de 

ruitens, helaas, die lopen niet. Onno 

schakelt over op de schoppen en die lopen 

ook niet. Maar met een eindspel van ♣V en 

♠Vx gooit Jaap op ♣V een schoppen af. 

Niemand die dat begrijpt. Jaap wel. Na 

afloop gaf hij aan ♣V te hebben aangezien 

voor ♠V en daarmee komt er een zeer 

onverdiende 100% onze kant op. 

  



Spel 13, tegen Gerwin Middelkoop en Arjen 

Salari. Gerwin opent een stevige 2♥, zwak 

voor de hoge kleuren. Meestal 5/4 , soms 

5/5 en een enkele keer een nog betere 

distributie.  

Onno heeft een lastige keuze nu. Bied je 3♣ 

of toch voor 2SA: 16-18. Met een goede 6 

kaart ♣ toch maar 2SA, ondanks de 14 

punten. Tegenover een 16-18 SA durf ik 3SA 

wel aan, met 7 HCP en een 5 kaart ruiten. 

Arjan Salari kiest uitstekend voor de start 

met ♣6 voor de aas is zuid. Gerwin speelt 

♥V na. Onno zit in een lastig parket. Met een 

5 kaart ♥ in zuid, is ♥H leggen zijn enige 

kans. Hij legt dan ook de heer en gaat 

kansloos 3 down. Toch moeten duiken dus, 

maar ik zou het de volgende keer precies zo 

spelen   

 

 

 

 

 

 

Tenslotte onze grootste ramp, tegen 

Ronald Hagoort en Gert-Jan Dekkers. 

Door gebrek aan concentratie lees ik de 

kwetsbaarheid verkeerd.  

Ik lees wij niet, zij wel kwetsbaar.  

 

Onno en ik hebben de regel van 2, 3 en 4 

als leidraad voor preëmpts. Kwetsbaar 

tegen niet beloof je 2 slagen minder dan 

je biedt, bij gelijke kwetsbaarheid 3 en 

indien wij niet kwetsbaar zijn en zij wel, 4 

slager minder dan je biedt. 

 

Zoals ik het lees (wij niet, zij wel 

kwetsbaar) komt deze hand wel degelijk 

in aanmerking voor een 3♦ opening. 

Onno verwacht natuurlijk een veel betere 

hand bij mij en biedt begrijpelijk 3SA. Na 

een minder geslaagd afspel maar liefst 5 

down en een dik verdiende 0. 

 

 


