
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘Het eggie…’ 

Dinsdag 7 september 2021, Howell I - 1ste avond 

door Robin de Kater 

 

Eindelijk weer voor het eggie. Eindelijk weer live. Eindelijk weer die kaarten in de hand. Ik 

merk dat ik meer ‘in het spel zit’ als ik fysieke kaarten vasthoud, dan als ik achter het 

toetsenbord zit. Laten we hopen dat we de perioden van lock-downs achter ons gelaten 

hebben. 

Afgelopen dinsdag waren er wel een paar interessante spelletjes te vinden. Tegen Agnes 

Wesseling en Piet Dekker een ogenschijnlijk saai 

spelletje. West opent 1♣ oost biedt 1♦ en west 

beëindigt het bieden met 1SA. Daarin kunnen NZ de 

eerste 7 slagen meenemen en als ze dat niet doen, 

dan hebben OW 7 slagen. 

Ik vroeg me dinsdag af wat je met de zuidhand zou 

kunnen doen om het bieden open te houden. Je weet 

dat west echte klaveren heeft. Immers als OW geen 

Walsh spelen, dan zit er in west geen 4-krt hoog. 

Wil je als zuid dan nu 2♣ als echt kunnen bieden om 

het deelscoregevecht aan te gaan? Ik denk het niet. 

De klaveren zitten achter je en je hebt niet na 1♦ al 

2♣ geboden… 2♣`zou dus een andere betekenis 

kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor 2♦. Laat je de 

tegenpartij aanmodderen in 1SA als je zelf ruiten hebt of wil je zelf in 2♦ kunnen eindigen? Ik 

denk het eerste. 

Je zou dus af kunnen spreken in dit specifieke geval dat 2♣/♦ een conventionele betekenis 

hebben. Zou dit iets zijn? 

1♣ pas 1♦ pas 

1SA pas pas dbl gelijke lengte in de hoge kleuren 

   2♣ 3♠/4♥ 

   2♦ 4♠/3♥ 

   2♥ 5+♥ 

   2♠ 5+♠ 
Graag hoor ik van jullie in de commentaren op dit stukje of er al iets van een conventie in deze trant 

bestaat, of andere gedachten hieromtrent. 

Zo kun je gecontroleerd in de beste hoge kleur terecht komen. In dit geval zou je in 2♥ 

kunnen komen, wat zonder hartenstart gemaakt wordt… 

 



Een slecht gevoel heb ik overgehouden aan spel 

12. Hier kreeg ik een Trojaans paard en ik haalde 

deze binnen de poorten van mijn vestiging 

Als OW zijn we in 5♠ gedubbeld terecht gekomen. 

Je hebt 4 verliezers en ♠H kun je nog verliezen. 

Maar wat gebeurt er? 

De start is harten voor het aas. Ik ga eruit met 

klaveren en de tegenpartij neemt 2 klaveren mee 

en 2 ruiten, waarna noord aan slag is. Noord speelt 

nu troef na. Ineens heb ik de kans om te snijden. 

Maar moet ik ook snijden? Als noord ♠Hx had 

gehad, dan had er eenvoudig harten nagespeeld 

kunnen worden waarna oost aan slag is en je altijd 

nog ♠H binnen krijgt. 

Zoals gezegd zette ik #$%^&@ de poort open en sneed dus….-3.  

 

Op spel 23 spelen NZ zoals aan bijna alle tafels 

een schoppencontract. Oost start met ♦6. De 

manche kan nu 2 down: ♠A, ♥A, ♦ getroefd, ♣H en 

nog een ruiten getroefd. Ik vernaggelde het door 

nooit meer ruiten na te spelen. Ik dacht dat ik de 

enige zou zijn, maar dat bleek absoluut niet het 

geval. 

Sterker nog: in de A-lijn zijn alleen Wim van de 

Fliert en Vincent Wiering zijn erin geslaagd om de 

tegenpartij op 9 slagen te houden. Is niemand er 

dan in geslaagd om dit contract down te spelen? 

Jazeker. Eén paar lukte het, en dat waren de 

winnaars van de openingsdrive: Harrie Claesen en 

Mark Dekkers; in de C-lijn. 

“Chapeau”, zou Mart Smeets zeggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


