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door Robin de Kater 

 

Het is warm. Heel warm. Mijn beurt om te schrijven. Het is zo warm dat ik 3 dagen op 

kantoor ben gaan werken in de airco. Lekker koel. Het gevolg is dat wel dat mijn werkdag 2 

keer 70 minuten langer duurt. ’s Avonds heb ik dan geen zin om achter mijn PC te kruipen 

op mijn kantoortje, waar de zon tot half tien pal op staat. Ik ben dus wat later deze keer met 

het inleveren van mijn kopij. Ik smeek u om vergeving. 

Van waar deze intro? Afgelopen week heeft het team waar ik onderdeel van ben (team XYZ) 

de hoogste score gehaald. Ik zou niet willen dat u denkt dat het later inleveren van mijn 

kopij, sterallures zijn. 

 

Er waren wat interessante spellen te vinden. Spel 3 bijvoorbeeld. Vrijwel iedereen zit in 4 . 

Alleen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk hebben de kwetsbare uitnemer tegen een niet-

kwetsbare manche gevonden. Deze kan 3 down, maar na de logische start van A en 

harten na, ontsnapten ze voor -1. Kater Koos heeft nu nog 8 levens…. 

 

Met de start van A die bijna unaniem gekozen 

is, is het contract een vleier. Om een kans te 

hebben om het contract down te spelen, moet je 

beginnen met een ruitenstart. Aan 4 tafels is dat 

gebeurd. Jan-Willem van Oppen en Eric 

Swinkels wikkelen het mooi af. Ze nemen de 

slag met het aas, spelen harten naar het aas en 

zien de boer vallen. Ze blijven van de troeven af 

en vervolgen met klaveren. De tegenstander is 

kansloos. De troeven op tafel zorgen ervoor dat 

de leiders niet troefkort worden.  

Twee andere tafels beginnen met troef te 

trekken. Nu kun je het alleen nog maken omdat 

Oost een schoppenhonneur sec heeft. Eén keer 

wordt die laatste strohalm gegrepen. Eén keer 

niet. 

  

  



Spel 5 is biedtechnisch wel interessant. Hoe kun je na 

3  nog een sleminvite aangeven zonder controles? 

Aan tafel zei ik dat 3SA met de Westhand dat zou 

moeten betekenen. Dat moet iets van “serieus” zijn. 

Zeker in viertallen ga je niet in 3SA zitten met een 4-4 

hoog. 

Eén paar bood 3SA: Henk Willemsens en Remco 

Bruggeman. Oost eindigde de bieding meteen met 6 . 

Mooi geboden! 

Een andere Oostspeler bood i.p.v. 3  meteen 4 . Dat 

kan West ook net een duwtje in de goede richting 

geven. Misschien had Oost ook 4  kunnen bieden. 

Steun en slagenbron in ruiten… 

Of moet West meteen zelf de knoop doorhakken. Bij 

ons belooft 2  22-23, dus om rechtstreeks naar slem 

te gaan lijk je als West net te weinig te hebben. 

Onze conclusies was dat 3SA een mooi bod is, maar 

dat we dat maar weer direct zouden vergeten, omdat 

het toch nooit meer voorkomt. Althans niet met de 

frequentie waarmee wij kaarten. 

Spel 10…spel 10….daar heb ik nog wakker van gelegen. Ik zal het biedverloop toelichten: 

1  = 1+ 

2  = of 13+ (speelbaar tegenover een singleton) of 

heel zwak met ruiten (hiervoor mis ik eigenlijk B 

nog…sorry partner) 

2  is een soort van verplicht. Alleen met een 18-19 

sans wijk je hiervan af. 

2  moet een controle zijn, maar werd opgevat als een 

4-krt. 

3  vatte ik op als een vierkaart zonder harten of 

klaverendekking en dus besloot ik het bieden met 4  

in de 4-3 fit. Peter Spanjaart had zijn 17 punten nog 

niet verteld en was, zoals gezegd, overtuigd van een 

4-4 fit en besloot echt het bieden, met 6 . 

U ziet: je hoeft niet op alle spellen goed te bieden om 

hoog te eindigen… 

Reggie Schouten start met harten en ik denk ik een 

kansloos contract te zitten en raffel het spel af naar 10 

slagen. 

Heb je een kans op dit spel? Jazeker! En de kunst is het bieden meteen achter je te laten en 

op zoek te gaan naar die kans. Als de schoppen namelijk 3-3 zitten met vrouw goed én Zuid 

B sec of Bx heeft, dan kun je het maken door A te spelen en V na te spelen en de 

troefsnit te nemen. Die kans is niet zo groot, maar laat het nou net zo zitten hier. Zoals 

gezegd: dit heeft mij nachtrust (en 26 impen in de kering) gekost. 

  



Spel 21 verbaasde mij het bieden van de tegenstanders. West dubbelt (als enige op dit spel 

deze avond) een 2 -transfer van de buren en je 

hebt een aas, een singleton en 5 ruiten mee, je 

bent niet tegen wel en je …. Past! 

Wat de reden voor de pas is weet ik niet, maar 

hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik voor 

een pas ben. 

Of je partner heeft ook 5 ruiten en dan hou je je 

mond totdat de tegenpartij de manche heeft 

geboden (dan kun je altijd daarna nog 5  bieden). 

Of je partner heeft een hand als deze en dan wil je 

niet het risico nemen 2 down te gaan in 3 . 

Misschien is dit naar de kaart toegepraat en is wél 

bieden altijd te prefereren boven niet bieden, maar 

dat hoor ik dan wel van Loek Fresen die in 

Duitsland mijn stukjes altijd leest en van 

commentaar voorziet. 

 

 

Het laatste spel dat ik beschrijf is spel 24. Hier leek het net of ik het spelletje snapte. 

Van iedereen die het spelletje maakte, was ik de enige 

die in de eerste 6 slagen een perfecte verdediging 

kreeg. 

De start is ruiten via de vrouw voor mijn aas. Het 

aantal vaste slagen is 1+2+1+3=7. Zitten de klaveren 

3-2 dan heb je er al 9. 

Ik ging er dus vanuit dat dat niet het geval was. Ik 

begon met V en zag de 10 vallen. Double dummy 

is het allemaal simpel en kun je de klaversnit nemen, 

maar als er dan B10 sec gezeten heeft, kun je ineens 

down zijn in een dicht contract. Ik speelde een kleine 

klaveren na en toen het 4-1 zitsel duidelijk werd, dook 

ik voor de B van Peter van der Voorden. Die ging in 

de denktank. Ik hoopte dat hij een ruiten uit zijn hand 

zou pakken, maar Peter speelde schoppen na. Via de 

boer en de vrouw was deze voor het Aas op tafel. Ik 

speelde schoppen na voor de negen van Onno. Ook hij speelde geen ruiten na, maar plukte 

V uit zijn hand (double dummy is een kleine harten beter). Deze nam ik met A en dit was 

de situatie: 



 

Op H gooide ik mijn A weg en ik incasseerde nog 2 klaveren. Onno kreeg het lastig en 

hield gelukkig de verkeerde kaarten vast: 

 

Na een kleine harten mochten de tegenstanders uitvechten of ze de laatste slag in de vorm 

van een harten aan Noord of in de vorm van een ruiten aan Zuid wilden geven. 

Double dummy was mijn briljante 7 in de derde slag, de enige kaart waarmee het contract 

down was. De speelwijze om na het vallen van 10 de klaversnit over Oost te nemen is 

down bij B10(xx) bij West. Wat te doen? Loek? 

 


