
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘Weinig ++...’ 

Dinsdag 25 mei 2021, Interne viertallen 2de avond 

door Aris Verburgh 

Het was dinsdag de 2e avond van de interne 4 tallen. Voor ons was er weinig te halen. Er 
was op de hele avond eigenlijk maar één spel waarvan ik dacht: dit is niet goed. Dat spel 
leverde dan ook -10 op. Verder was onze grootste plus, +5. De 1e wedstrijd verloren we dan 
ook op dat ene spel. De 2e wedstrijd eindigden we nog net in de plus. De 3e wedstrijd was 
gewoon een 0-0 wedstrijd. 
 

 
Spel 2 leverde een onverwachte min score op, 
omdat diverse paren in de 6-0 fit harten terecht 
kwamen. Rob van den Bergh en Toine van Hoof 
zaten netjes in 3SA, resultaat -6.  
 

 

 

Het spelen was niet zo interessant. Ik start 3, en 
omdat Rob geen directe entree had naar de 
dummy speelde hij A en een kleine ruiten voor 
B van de dummy. Mijn partner Jan-Willem van 
Oppen komt nooit aan slag om door de klaveren 
heen te spelen, geen problemen dus voor Rob. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Onze grootste min kwam op spel 9. Ik moet ondanks 
de ongunstige kwetsbaarheid gewoon doortrekken 
naar 4 . Dat gebeurde wel op de andere tafel. 2 
manches in de zijkolom en de wedstrijd is niet meer te 
winnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De 2e wedstrijd treden we aan tegen Martijn 
Zijlmans en Remco Schobben. Die jongens 
vliegen er gelijk in met 6SA. De helft van het 
veld doet dat ook. Als de schoppen of de 
klaveren 3-3 zitten heb je 12 slagen. Wederom 
zitten wij aan de verkeerde kant van de score, -
6. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij spel 13 vond ik het opvallend dat er enkele 
leiders kiezen om V niet te zoeken bij de 
openaar. Wij zaten in 4  en dan is dat niet 
echt een probleem. Als je in 6  zit is het wel 
pijnlijk. Let ook even op de start: meestal 5 
(3e van boven). Dan lijken de ruiten maximaal 
7-3 te zitten. Als na 10 in slag 1 er in slag 2 

A gespeeld wordt en er wordt bijgelopen met 
3, dan weet je genoeg. De ruiten zitten 6-4 

en slaan of snijden over de openaar lijkt beter. 
 

Je kunt daarnaast ook ♠V spelen en als deze 

gedekt wordt is de lokatie van ♥V ook zeer 

waarschijnlijk in noord. 

  



Op spel 15 dacht ik het helemaal door te hebben. 
 

 

Door het 1SA volgbod plaatste ik alle punten bij Remco. Na A en ruiten na getroefd. 8, 
klein voor H en op H V gedumpt. A en een kleine harten waarop Remco H moet 
bijlopen en getroefd. Een kleine klaveren, getroefd. Een kleine harten waarop Remco A 
wegdoet. Geen probleem, hij heeft tenslotte B nog!! In dummy weer klaveren, waarop 
ineens B bij Martijn vandaan komt. Oeps, nu moet ik wel troeven met H. V getroefd 
met 7 en overgetroefd. De laatste ruiten uit de dummy en met B getroefd voor slag 10. 
 
Tijdens de laatste wedstrijd was spel 26 een leuk spel. We speelden tegen Arjen Salari en 

Gerwin Middelkoop: 
Na het 3  bod en V start, kan ik kleuren strippen 
en als Arjen inderdaad een 7 kaart ruiten heeft, 
ingooien met 10 op het moment dat hij alleen nog 
maar ruiten over heeft. Helaas bekende iedereen 
op de 2e ruitenslag zodat de ingooi niet op ging. 
Wat ook nog een leuke was geweest: Na A en 
A en klaveren na. Eerst A, oversteken in troef. 
Klaveren getroefd, A en ruiten getroefd. Vanuit 
de dummy een kleine harten, Gerwin moet dan wel 
op zijn post zijn en H opstappen. Een mooie 
Krokodillencoupe. 
 
  



 
Op spel 29 scoren wij dan toch nog onze grootste plus van de avond: +5 maar liefst. 
 

 

We blijven uit 4  en het levert nota bene nog wat op ook. 
 
Het uiteindelijke resultaat van de avond was, -12, +4 en +1. Niet echt een avond om lang bij 
stil te blijven staan. 


