
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Scherp en scherper” 

Dinsdag 1 juni 2021, 3e avond Interne Viertallencompetitie II 

door Ton Mook 

We begonnen niet scherp. En dat is nog zacht uitgedrukt. Na 3 spellen stonden we al 24 IMP in de 

min en na 6 spellen zelfs -34. Eerst geven we zelf 14 IMP weg op het eerste spel, vervolgens maakt 

de tegenpartij een scherpe manche. Ook op spel6 ben ik niet scherp genoeg. 

Tegen Friedrich Stein en Dirk Jan Kooijman. 2  

wordt uitgelegd als MF, waarop ik besluit om 2  

te bieden. Dirk Jan past en Marinus ook, waarna 

Friedrich 4  biedt. Met mijn renonce harten en 

geen hartensteun bij Dirk Jan ga ik denken dat 

de schoppen achter mij zitten en dat Marinus 

tegen zit in harten en dat 4  dus misschien wel 

down gaat. Dat klopt allemaal nog wel redelijk 

maar met mijn hand moet ik toch 4  bieden. 

Meerdere westspelers boden direct 4  waarna  

4  bieden bijna automatisch gaat. Niet scherp 

genoeg dus en daar gingen weer 12 IMP. 

 

 

 

 

 

 

 

Op spel 7 pakken we eindelijk wat impen terug als de leider een kleine fout maakt. 



De eerste 4 slagen gaan als volgt: 

 

De leider moet B echter duiken om op eigen 

kracht nog 9 slagen te kunnen maken. 5 leiders 

maakten 3SA, waarvan er 3 B doken. De 

andere 2 namen wel B met V maar daar had 

zuid als 2e klaver 10 voorgespeeld en dan heeft 

de leider nog net een stopje. 

 

Op spel 10 krijgen we nog 11 imp zonder daar 

iets voor te hoeven doen. Bijna het hele veld 

biedt ofwel 2SA ofwel 3SA na de 1  opening. In 

beide gevallen  fit en een aardig bakje punten 

mee. Ik vermoed dat Friedrich zich verteld had 

want de uitleg bij het 3  bod was volgens mij fit 

en 10-12. 

Maar zelfs met 10 punten kan slem al dichtbij zijn 

als je zelf een mooie verdeling hebt (daar kom ik 

bij spel13 nog op terug). Met punten in ruiten 

komt slem al dichtbij. 

12 van de 18 paren zitten in slem, waaronder 

onze partners zodat ondanks ons geklungel we 

de wedstrijd zelfs nog wonnen met 12,83 – 7,17. 

  

 

 

 

 

 



De 2e wedstrijd ging tegen team La Haye. Onze tegenstanders Johan Pieters en Marten la Haye. 

Ik begin weer niet scherp genoeg aan de 2e 

wedstrijd. Ik start ruiten, genomen door Marten 

die 8 naar 10 speelt. 3 na voor mijn A. 

Ik speel opnieuw ruiten omdat ik niet had opgelet 

wat Marinus in de eerste klaverslag gooide: 9. 

Een mooi signaal voor harten na en dat was mij 

helemaal ontgaan. Kosten -5 imp in plaats van 

+7. 

 

Spel 13 kostte opnieuw 12 imp en dat was volledig 

de verdienste van Johan. 

Na 3  weet Johan dat Marten maximaal is (na zijn 

voorpas) omdat het bieden MF is en ze Fast 

Arrival spelen. Omdat Marten na 3  niet cuede, 

ging Johan ervan uit dat er geen verspilde 

waarden ruiten waren. Met de aansluiting in 

schoppen dus direct maar 6  geboden. 

Maar dan ben je er nog niet. 3 van de 8 leiders in 

slem gingen down. Johan speelde op het vinden 

van V. Eerst speelde hij de harten op nul 

verliezers door AH te slaan, want met V109 bij 

de tegenpartij is de enige kans op nul verliezers 

dat V dubbel zit. Vervolgens taxeerde Johan mij 

op de meeste lege plaatsen. Met de start van 9 

als hoogste van een serie en waarschijnlijk een   

AVB10 bij mij samen met de doubleton harten, 

had ik de meeste lege plaatsen en dus speelde 

Johan een schoppen naar 10. Met succes. 6  

contract.  



Gaandeweg gingen we scherper bieden en scherper (tegen)spelen en dat was hard nodig want 

voor de 3e wedstrijd kregen we bezoek van winnaars van de laatste 3 parencompetities (1x Butler, 

2x Howell): Remco Brüggemann en Henk Willemsens. 

Meerdere speler openen 2  en mogen 

meerdere kwetsbare downslagen noteren. 

Sterker nog het is 2  voor OW !!.  

Bij Henk en Remco is dit geen Muiderberg en na 

een wel heel maximale Inverted 3  biedt Henk  

4 . Dit keer laten we in het tegenspel niets 

liggen. 

Klaverstart, ruitenswitch en dan komen er nog 2 

heren binnen. Klinkt goed maar het levert 0 imp 

op omdat NZ in 2  vaak meer down gingen. 

 

Ik open geen 3  vanwege de mooie 4krt , maar 

na 2  kom ik erin met 3 . Marinus dubbelt 

vervolgens 3  (dan kan 2 down), maar dat zie ik 

niet zitten: 3 , waarna 4  het eindcontract wordt. 

Het afspelen is geen probleem: +2 imp. 

 



Hier maak ik een fout door te denken dat Marinus 

multi-landy biedt, terwijl het DONT is. Ik vraag hem 

dus een lage kleur te bieden, maar 2SA wordt het 

eindcontract. 

De eerste 4 slagen: 

 

Henk moet nu 10 of 7 spelen om mij op 7 

slagen te houden. 

 

 

Na 9 slagen is dit over: 

Op 8 kan Remco niets meer kwijt. 9 zorgt ervoor 

dat ik B als 8e slag maak, 9 weg zorgt ervoor dat ik  

A, A en 10 maak. 

2SA contract 

 

 

  



Ook spel 29 bieden Remco en Henk een scherpe 

manche: dubbele fit en een singleton in onze kleur. 

Opnieuw geven we verdedigend niets weg. Remco 

heeft 9 slagen dus hij duikt A. Ik neem H, 

speel kleine ruiten door, getroefd, klaver naar A, 

ruiten weer getroefd en dan zorgt A voor 2 down. 

 

Zo eindigen we in de Butler zelfs op +5 in de 3e 

wedstrijd, omdat we eindelijk scherp genoeg 

waren. 

We winnen zelfs met 15 – 10 oftewel 11,85 - 8,15 

 

En de muziek dan? Ik dat het een uur of 10 was voordat we eindelijk scherp waren. 

Vandaar van Hollandse bodem Ten Sharp met “You” 

https://www.youtube.com/watch?v=1vzkd-V8Pzg 

 

Hopelijk zijn we komende dinsdag vanaf het begin scherp ���� 


