
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

 

31 augustus 2021, top-integraal I 

 

(Niet) alle 13 goed... 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan, traditioneel met de top-integraal. In plaats van 

de 8x3 spellen (met halve barometer) speelden we een nieuwe vorm: 13x2. Dit had tot 

gevolg dat je een veel groter aantal andere paren tegen ging komen. Sommigen van hen 

waren anderhalf jaar niet op de club geweest en het weerzien was fijn. Omdat mijn vaste 

partner op vakantie is, was ik op zoek naar een partner voor deze avond. Dit werd geregeld 

na afloop van de ALV: Ook Jan Meijer was op zoek en een partnership was gevormd. Na 

afloop van de clubavond besloten we onze systeemkaart te bewaren voor een volgende keer 

- we hadden allebei prettig gespeeld. Als je dertien tafels speelt zou het mooi zijn om op alle 

tafels boven de 50% te scoren. Dat is uiteraard niet gelukt. Hieronder een bloemlezing van 

de ups en downs van deze clubavond. 

De aftrap was tegen Ed Franken en Toine van Hoof. Op het tweede spel is de uitkomst 

beslissend voor de score: 

 

West  Noord  Oost            Zuid 

Toine  Jaap  Ed    Jan 

    1♠  pas 

1SA *  pas  2♣ *  pas 

2SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 

1SA was forcing voor een ronde, 2♣ was 2+. 

Vervolgens meldt Toine maximaal te zijn en 

gooit Ed de manche vol.  

 

Niet gek met 25 punten. Toch kennelijk te lastig 

voor 8 van de 17 OW-paren (!) 

 

 

Van de noordspelers die tegen 3SA mochten uitkomen waren er twee groepen: Sommigen 

startten met de ongeboden major. Dit was de enige manier om 3SA contract te houden. De 

andere groep koos voor de aanvallender maar meer risicovolle start in ruiten. Dat was geen 

succes: dit leidde naar twee overslagen. Er was één buitenbeentje. Ik startte klaver. Dit geeft 

geen slag weg bij de start (hoi!) maar hierna hebben we niet meer het tempo om drie 

hartenslagen te ontikkelen en ook te incasseren: één overslag. Een gulden middenweg, 

maar geen middenscore (25%). 

Op de tweede tafel ontmoeten we Lodewijk Tielens en Pim de Voogt. Pim houdt de bieding 

kwetsbaar tegen niet nog open als het bieden uitsterft in 2♥. Ze gaan naar 3♦. Dat moeten 

we doubleren voor een volle top, maar uiteraard bied ik 3♥, dat down gaat voor een vrijwel-

nul. Overigens hangt deze beslissing op of de ♣H goed zit voor ons of niet. Close call. We 

maken het goed op het volgende spel. Nu werkt de uitkomst van een kleine doubleton wél! 



 

West  Noord  Oost            Zuid 

Lodewijk Jaap  Pim             Jan 

pas  1♠  2♣  pas 

2SA  pas  3SA  pas 

pas  pas 

 

Ik geloof wel dat Lodewijk een schoppenstop 

heeft en ik start harten. Dit is dodelijk. Lodewijk 

neemt en probeert naar de hand te komen in 

ruiten maar ik win en op basis van het aan-

signaal van Jan speel ik opnieuw harten. 

Daarna komen de schoppen. Het eindigt met 6 

down; één meer dan nodig maar dat maakt voor 

de score niet uit. 

 

Vervolgens schuiven Gé Schellen en Nick Schreuder aan. Ook hier maken we met het 

tweede spel het eerste goed: 

 

West  Noord  Oost            Zuid 

Nick  Jaap  Gé     Jan 

    pas  1SA 

pas  2♠ *  pas  2SA 

pas  3♥   pas  3♠ 

pas  4♣  pas  4♦ 

pas  4SA  pas  5♥ 

pas  7♣  allen pas 

 

2♠ was transfer naar ♣, 2SA positief. Als ik twee 

azen hoor weet ik dat het contract hooguit op 

een hartensnit hangt en we hebben niet de 

afspraken gemaakt om alles uit te zoeken. 

 

In 7SA zijn er ook gewoon 13 van boven, maar niemand zat daarin. Wel zaten er nog zes 

andere paren in groot slem klaveren, goed voor 80%. 

Ronde 4 brengt vader en zoon van der Zwet aan tafel. Alweer een leuk 2e spel: 



 

West  Noord  Oost            Zuid 

John  Jaap  Sander            Jan 

1♣  pas  1♦ (Walsh) 1♥ 

dbl  1SA  allen pas 

 

Kennelijk kan vader John geen 1SA openen 

(dat is bij hen meen ik 10-12). Na 1♣ kan ik 

niets. 

1SA was ook in OW een populair contract; 1SA 

bieden in de 2e ronde was zeker een optie na 

Jan’s harten-volgbod. Dat kan ik doubleren 

(voorstel voor straf). 

Na het doublet bood ik zelf maar 1SA. 

 

Sander start ♣5 (kleintje-plaatje) voor de 10 en het aas. ♥10 na (Sander kan die beter 

dekken, maar hij duikt) voor de heer. John speelt ♠H maar wordt geen wijs uit de door 

Sander bijgespeelde kaart. ♣V na lijkt veilig. Die neem ik en ik herhaal de hartensnit en 

incasseer de rode major. Dit leidt tot allerlei afgooi-problemen. John laat één ruitje gaan en 

ook een klaver en ik maak uiteindelijk maar liefst 11 slagen!  1SA door West blijkt soms lastig 

te verdedigen. Het moet down, maar het wordt vaak gemaakt. Ook hier blijkt de start van een 

doubleton het best! Moest je tegen SA niet altijd van je langste kleur starten? Nee dus. 

Twee rondes verder bezoek van Sahar Ouda en Hans Kreuning. 

 

West  Noord  Oost            Zuid 

Sahar  Jaap  Hans             Jan 

1SA (11-13) 2♣ (majors) pas  2♠ 

allen pas. 

 

De zwakke Sans is een mooi wapen. Jan en ik 

hadden niets afgesproken anders dan “multi-

Landy”. De afspraak die ik heb met Paul is dat 

na een zwakke SA, een bod altijd constructief 

is. Dan had Jan eventueel 3♠ kunnen bieden, 

maar het blijft lastig. 

Na 1♣ kan ik 1♠ volgen en wordt het voor NZ 

heel wat eenvoudiger om de schoppenmanche 

uit te bieden. Jan maakt wel 11 slagen, een lage 

middenscore is ons deel. 

 

Op spel 18 zet ik Jan  op het verkeerde been waardoor hij de verkeerde beslissing neemt. 

Tegen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk. 



 

West  Noord  Oost            Zuid 

Rob  Jaap  Gerard             Jan 

    1♠  2♥ 

3♥  4♥ (?)  pas  pas 

dbl  pas  4♠  5♥ 

dbl  allen pas 

 

Mijn 4♥-bod was ingegeven door mijn 

vermoeden dat Rob een enorme ruitenkaart had 

en ik hem geen ruimte wilde geven. Little did I 

know. 

Ik was blij verrast met het 4♠-bod van Gerard 

maar de lichaamstaal van Jan vertelde me dat 

hij niet ging passen. Dit ging gedoubleerd 1 

down en was niet eens een nul. 

 

Overigens kan 5♥ 3 down (starten met ♥A, harten na) maar één paar mocht 5♥ 

geredoubleerd maken. Aan de andere kant mocht één paar 6♣ gedoubleerd maken (ja, ook 

dat moet down). Dat is een verschil van meer dan 2000 punten! 

Tegen Peter van der Voorden en René van Dijk (ook een gelegenheidspaar) bleek dat Jan 

zijn jeugdig elan nog steeds niet kwijt is: 

 

West  Noord  Oost            Zuid 

René  Jaap  Peter            Jan 

      1♦ 

1♥  pas!   1♠  2♣ 

2♥  pas!   3♠  4♣ 

dbl  pas!   pas  pas 

 

René gaf wel aan dat ik een beroerde hand van 

dummy-putting had, maar dat ik verder niet veel 

fout had gedaan.  

Dit contract ging voor 800 terwijl het geen 

manche is voor OW. Als het je jeugdig houdt, 

Jan, vind ik het niet erg �����. 

 

De laatste ronde nemen Remco Schobben en Martijn Zijlmans plaats op de OW plaatsen. 

Het allerlaatste spel is onverwacht boeiend. 



 

West  Noord  Oost            Zuid 

Martijn  Jaap  Remco  Jan 

    1♦  pas 

1♥  pas  1SA  pas 

3SA  allen pas 

 

Remco gaat als enige down in dit contract. 

Elders wordt het met overslagen gemaakt. 

Schaamrood op zijn wangen. Terecht? 

 

Nee. Jan (geïnspireerd door eerdere leads van 

mijn zijde?) had de start gevonden van ♥9.  

Die was nóg eenmaal gevonden. Anderen 

(15x!) startten schoppen en dat geeft leider een 

slag en het tempo.  

 

Als Remco in slag 1 de heer of vrouw legt kan hij het nog maken, maar hij kiest ervoor om 

klein te leggen, en mijn boer wint. Dit is zijn enige fout. Ik switch schoppen. De heer wint. 

Remco speelt een lage kleur (ik denk ruiten), Jan wint en speelt weer harten en ik weer 

schoppen. Remco kan alleen nog zijn slagen oprapen maar komt tot 8, niet verder. Waarom 

maakt hij het wel als hij ♥H legt in slag 1? Omdat na schoppen voor ♠H, ruiten na (niet de 

boer!) Jan kan nemen, maar met harten door neem je de vrouw en is er geen tempo om de 

schoppen vrij te spelen. Je ontwikkelt ook klaveren en meer dan 3 azen en ♥B gaat de 

verdediging niet maken. Pech voor Remco (én ♥B fout, én ♠10 fout én ♠V fout). Wel een 

volle top voor ons. 

Het starten van een vierkaart met plaatjes en gaatjes tegen een 3SA wordt in de oude 

bridgeboekjes aangeraden, maar die boekjes moeten echt herschreven worden! 

 


