
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

 

31 augustus 2021, eerste avond Howell-I 

 

Ingegooid bij de start? 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

De dag na de vierde avond Howell-I was ik de spellen van de avond ervoor aan het bekijken. 

Ik had een betreurenswaardig aantal slagen gehaald op spel 15 en zette het spel even op in 

“deep finesse”. Kon 4♠ gemaakt worden? De print-out zei van niet. 

We speelden het spel tegen Gerwin Middelkoop en Arjen Salari. 

West  Noord  Oost  Zuid 

Arjen  Jaap  Gerwin  Paul 

-  -  -  pas 

pas  2SA  pas  3♥ 

dbl  3♠  pas  4♠ 

allen pas 

Gerwin moest uit en hoefde er niet over na te denken: 

partner doubleert 3♥, dus daar kwam ♥7 ... en nu kon ik 

het maken. Arjen nam ♥A en speelde ruiten na. Ik 

taxeerde correct, nam ♦A, incasseerde ♥H (ruiten weg 

op tafel). Ook ♦B mocht houden. 

Nu troefde ik ♥B op tafel en speelde een schoppen. De 

situatie nu: 

 

Ik speelde nu ♠A, ♠ na en raadde goed... maar ging wel down. West kon ruiten inspelen en 

toen ik met klaver van slag ging kon oost een laatste schoppenronde spelen. 

In de diagrampositie moet ik schoppen naar de 8 spelen. Oost komt aan slag maar heeft 

geen goed naspel. Meest voor de hand liggend is troef terug, waarna ik alleen nog even ♣H-

tweede moet raden om mijn contract te maken. Wel zo symmetrisch om in allebei de kleuren 

de Heer-tweede te vinden �����. 

Terug naar de startpositie. We zitten in een scherpe manche en double dummy wordt 

gezegd dat deze down kan. Kunt u de downstart verzinnen? Deep Finesse wel! 

Toegegeven, ik moest even knipperen met de ogen! 



 

Ja! De enige manier om 4♠ down te spelen is om van HB-sec te starten in de vork! 

Met ijzeren logica is dit wel uit te leggen. Double-dummy hebben OW recht op precies één 

klaverslag. Daar verandert de klaverstart niets aan. Elke andere start echter geeft iets weg: 

• Troefstart (zelden goed): nu kan leider zelfs een overslag maken want nu zijn er geen 

verliezers in troef meer. 

• Ruitenstart is in de vork 

• Hartenstart onwtikkelt ♥H om het tweede ruitje op tafel op af te gooien. 

Dus iets dieper kijkend is double dummy klaver een logische start. Ik was er alleen even niet 

op gekomen... 

 

 

 


