
AFGELOPEN DINSDAG OP DE ZOMERDRIVE…. 

 

17 augustus 2021, laatste avond zomerdrive 

 

Volgens mij kon je het maken... 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Als verdediger heb je soms beter zicht op het spel dan de leider. Met name omdat de leider 

en partner uitgebreid geboden hebben en de verdediging stil is geweest. 

We speelden tegen Janine van Ipenburg en Jetske van Hees.  

 

Mijn hand valt onder de norm die we hanteren 

voor een “zwakke 2 in de majors”. Het is een 

optie, derde hande niet tegen wel. Gelukkig 

maar. De rest van mijn verhaal vertelt waarom. 

 

West  Noord  Oost             

Zuid 

Paul  Jetske  Jaap             

Janine 

    pas             1♠ 

pas  2♣  pas             3♥ 

pas  4♠  pas             4SA 

pas  5♥  pas             6♠ 

allen pas 

 

 

Een prima contract. Een 3-3 zitsel in schoppen of harten en het is gemaakt. 

Partner startte een logische ♦H. Janine won en speelde troef. Het verschijnen van ♠B gaf 

haar stof tot nadenken. Dan maar hopen op de harten 3-3. Na ♠A, ♠10, ♣AH, ♥A, ♠HV 

werden geïncasseerd maar toen ook de harten zich niet gedroegen ging 6♠ 2 down. 

Als tegenspeler was ik initieel niet gerust op een goede afloop. Als 3♥ zoals ik verwachtte 

een 5-5 in de majors beloofde, dan meende ik dat er een weg naar de winst was. Double 

dummy, dat wel. Ik zei na afloop tegen Janine dat ik dacht dat het te maken was. Ik bedoelde 

niet dat ze het fout gespeeld had, maar met een blik op mijn hand zou ze een kans hebben 

gehad. De double dummy analyzer gaf me na afloop gelijk. 

De variant die ik in gedachten had, na ♠A was ♥AH, harten getroefd, ♣AH, klaver getroefd. 

Ja, ja maakt jezelf troefkort, maar dat is niet altijd erg, hebben we in eerdere double dummy 

analyses gezien.  



 

Nu speel je ♠H (niet ♠V) en je speelt ♥V en ♥5. Oost moet troeven en de schoppensnit 

komen brengen! 

Als leider zo afspeelt is het wel raadzaam om voortaan je kaarten wat beter bij je te houden, 

want dan moet je exact deze verdeling hebben. Als je een driekaart harten hebt - of zelfs een 

doubleton - houd je namelijk kaarten over in een minor die je kunt spelen als je de vrije 

harten troeft. 

Sterker, als je minors 2-2 zijn, dan moet leider oversteken met een kleine ruiten getroefd (om 

mij te strippen) in plaats van met een ingetroefde klaver. Als klaver gespeeld wordt gooi je 

natuurlijk niet je ruiten af maar je harten. 

Het was gelukkig dat ik niet met 2♥ (zwak met majors) opende, want dan was het nog 

enigszins logisch geweest om mijn speelwijze te volgen. Nu zou mijn speelwijze echt een 

bijzonder kleine kans van slagen hebben. Maar het kon wel �����. 

Wat ook kan, is volgende week de ALV bezoeken (als u lid bent uiteraard; er zijn ook niet-

leden die deze stukjes lezen). De stukken zijn te vinden op de site. U bent van harte welkom. 


