
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

 

19 oktober 2021, tweede top-integraal (Herfst) 

 

Egg on your face 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Soms probeer je door een ongebruikelijke actie een fout uit te lokken bij je tegenstander. Niet 

zelden werkt deze actie als een boemerang en eindig je - zoals de Engelsen dat zeggen - 

met eieren op je gezicht. Bij deze een paar voorbeelden van de herfst-top-integraal en nog 

wat andere leuke spelletjes. 

Het allereerste spel was tegen Lodewijk Tielens en Pim de Voogt: 

 

 West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Lodewijk Jaap  Pim 

-  pas  1♣  1♠ 

2♥ *  pas  2SA  pas 

3SA  allen pas 

Omdat we na 1♣-(1♠) transfers spelen en doublet een 

hartenkleur belooft, moet 2♥ een cue zijn (aardige 

hand maar geen natuurlijk bod). 

Ik geef met 2SA mijn 12-14 aan en Paul biedt de 

manche. 

Pim start ♠3 voor 9, 10 en aas. Ik speel ♦B na, 

genomen door Pim. Hij kan nu ♠H incasseren en 

daarmee 3SA op contract houden. Hij neemt daarmee geen genoegen en speelt een kleine 

schoppen na in de hoop dat ik duik in de angst dat Lodewijk toch ♠H heeft (of dat zijn partner 

nog een derde schoppen heeft natuurlijk). Nu ziet hij zijn schoppenslag niet meer terug! 

Ik neem ♠V, speel harten naar de heer en een klaver naar de boer. Lodewijk neemt en speelt 

harten terug, voor ♥A. Nu herhaal ik de klaversnit. Ai, die zit ook mis. Lodewijk speelt weer 

harten, en die zitten rond: 

Ik heb nu wel de rest van de slagen maar 

de klaveren blokkeren. Geen nood! Ik 

speel ♥9 en gooi ♣A weg op tafel! Op 

hetzelfde moment komt Lodewijk in een 

♣/♦-dwang. 

De oplettende lezer ziet wat ik nu ook zie: 

Lodewijk had niet ♣82 over maar ♣32, en 

de ♣4 was al een slag. Er was dus helaas geen dwang, maar als die er was geweest had ik 

hem uitgevoerd       . 3SA+1 was wel goed voor een gedeelde top. 

Behoorlijk wat tafeltjes van twee spellen verder spelen we tegen Els de la Parra en Henk 

Barreveld. Hier vermijd ik ‘slim’ te zijn: 



Noord (Henk) past en ik open met 1♣. Els biedt 

1♥ en Paul past. In de uitpas vermijd ik doublet. 

Als ik dat bied, biedt Paul 1SA en dan kom ik wel 

erg in de verleiding 3SA te bieden. Twee paren 

probeerden dat, met weinig succes. 

Ik bood 3♣ daarmee een offfensieve hand 

aangevend. Als Paul iets meer zou hebben, dan 

kunnen we nog steeds 3SA bereiken. Nu past 

Paul voor een prima score. 

Een tafel later gaat het dak eraf tegen Ferdinand 

Verwijs en Peter Hendriks. 

 

 

Peter zit zuid en opent 3♦. Ik ben van plan om na 

twee keer pas 3SA te bieden, maar Ferdinand 

hoogt gegeven de kwetsbaarheid op naar 4♦! 

Daar zit ik dan! 23 punten en geen bod! Na doublet 

gaat partner harten bieden, 4SA echter geeft een 

tweekleurenspel aan met onder meer klaveren 

(denk ik).  

Ik laat me niet voor de gek houden, kom nou! Ik 

doubleer toch. Partner biedt inderdaad 4♥. Ik nu 

4SA, in de hoop mijn kaart over te brengen. Stom 

natuurlijk want dat is nu Blackwood. 

Oh! Peter Hendriks voert de druk nog verder op 

met een 5♦-bod! Ferdinand verzuchtte toen dummy op tafel kwam: “Ik dacht dat de 

preëmpter niet twee keer zijn kaart mocht bieden!”. 

Nou heeft Paul 0 azen en spelen we DOPI-ROPI. Dus doublet... wat ben ik blij dat ik mag 

passen! Uiteraard loopt dit uitermate goed voor ons af. 4♥ is nog een redelijk contract wat je 

niet maakt tenzij je een harten naar de 8 durft te spelen.  

We schuiven door naar Theo Fonville en Hans 

Verveer. Op het tweede spel denk ík dat het nodig is 

druk te zetten: 

Na twee keer pas open ik als oost met 3♣. Alleszins 

redelijk. Maar niet handig. Hans biedt 4♣ (majors) en 

Theo legt aan in 4♠. 

We hebben hier twee vaste slagen, maar leider moet 

de schoppen even goed doen. Na mijn 3♣-bod, heeft 

Theo daar geen enkele moeite mee. 

Hoe anders is het als ik met een derdehands 1♣ 

open! Ook dan komen ze in 4♠, maar nu is het 

logisch om de schoppen te slaan of zelfs na de twee 

azen, mij op ♠V te spelen. Zei Zia al niet dat je niet 

moet preëmpten als je daar niet Vx in een andere kleur bij had? 



Tegen Daniëlle Dix en Jan Ebskamp kwam het volgende interessante spel op tafel: 

Paul in west opent 2♠, Muiderberg. Na twee keer pas 

besluit Daniëlle met deze kaart te doubleren. Noord 

biedt 3♥ en daar blijft het bij. NZ hadden niet een 

speeltje om onderscheid te maken tussen een 

inviterende en niet-inviterende 3♥. 

Ik had zeker in de eerste ronde of in de tweede ronde 

een alleszins redelijk 3♠-bod. Ik zag echter met mijn 

hartenkaart kansen in de verdediging.  

Ik denk dat 3♥ down moet en start tegen een 

deelscore met troef. Jan neemt deze met ♥A. 

Er zijn twee speelplannen denkbaar. Het eerste 

speelplan zal trachten twee klaveren op tafel te 

troeven. De tweede introever echter zal ten koste gaan 

van een troefslag bij dit zitsel. Jan probeerde dit, en omdat ik zag dat 3♥ niet down zou gaan 

als ik de vierde slag in de verdediging vast zou leggen, maakte Jan alsnog 10 slagen. Klein 

eitje dit keer, de overslag kostte slechts twee MP’s. 

Toch is 4♥ altijd te maken. Hierbij moet je uitgaan van ruitenslagen. In slag 2 klaver naar het 

aas (♣H heb je nodig als entree!) en ruiten op. Oost duikt een keertje, ♦H wint. troef naar de 

hand en opnieuw ruiten op. Nu ruitenaas nemen. Leider heeft echter twee entrees om van de 

ruiten te genieten. Oost zal een keertje troeven maar naast de twee schoppenslagen is de 

koek dan op. Het ziet er wel raar uit om in slag 2 een kleine klaver onder ♣H uit te spelen! 

Vervolgens spelen we - na een stilzit; iedereen had 

een stilzit! - tegen Arie Buijs en Ruben de Leeuwe. 
Paul opent 1♦, Ruben biedt 1SA. Ik besluit een 

doublet te gokken. Ruben mag het spelen. Helaas 

vluchtten ze niet naar 2♣, daar had ik wel raad mee 

geweten       . 

Ik start ♣B (wist ik veel), Paul wint. In plaats van nu 

♥H te spelen (dan kan Ruben weinig anders dan 

zijn 6 slagen oprapen probeert Paul mij ‘slim’ met 

harten te bereiken. Nou, dat lukt, maar ik moet nu 

al mijn klaveren incasseren en dat brengt onder 

meer Paul in de problemen. Na vier keer klaveren 

speel ik harten terug. Nu incasseert Ruben zijn 

slagen en komt Paul in een pseudo-squeeze. Deze 

doet hij niet goed. Dat scheelt 70%. 

Ja ik weet dat ik in slag drie harten had kunnen terugspelen, want mijn ♥7 is alsnog een 

entree, maar dat zag ik even niet. 

We hebben al een paar keer gezien dat een preëmpt een averechts effect had. Ook Agnes 

Wesseling en Letta de Greve moesten dat ervaren: 

  



 

Na een pas van Paul opent Agnes met 3♦. Ja, ik sta 

onder druk en ook al heb ik eigenlijk de waarden 

niet, bied ik toch 3♠. Paul plakt daar de vierde aan, 

ondanks zijn voorpas. Zelfs 5♠ is onverbrandbaar 

als je de harten goed doet, wat na de preëmpt wel 

zal lukken.  

De schoppenmanche is al goed voor een boven-

gemiddelde score. Agnes gelooft het wel en biedt 

nog 5♣. Dat komt niet door de keuring. 5♣!-3 won 

het van 4♠ (+1/+2). 

Wat verzuchtte Ferdinand ook al weer? 

Tegen het einde van de avond schoven we door 

naar de tafel van Mark Dekkers en Harrie Claessen. 

Het tweede spel doe ik niet goed, want ik speel teveel op de automaat: 

 

Ik open 1♠, partner Paul hoogt dat op naar 2♠.  

Mark verzint nu het bod van 3♥. Dat zie ik niet down 

gaan, maar tegen 4♥ denk ik wel verdediging te 

hebben. Ik bied dus 3♠ en na 4♥ in zuid ben ik 

consequent en grijp het rode kaartje.  

Dat kaartje is terecht, maar dan moet je het wel 

downspelen. Ik start uiteraard ♠H. Partner neemt 

over en switcht naar ruiten. Mark neemt en speelt 

♣4 na.  

Ik dacht me te kunnen permitteren partner’s 

countsignaal af te wachten en dook. Contract! 

Het kost helemaal niets om even te denken 

alvorens bij te spelen. Als ik zak weet de leider zo 

ook wel wie ♣A heeft. Bovendien heb ik een doubleton; het is niet zo dat ik nog een tweede 

ronde kan ophouden of zo. Het is waar, het is onwaarschijnlijk dat leider deze kaart heeft, en 

Mark kon terecht alle MP’s in eigen hand houden. Het goede nieuws is dat het doublet niets 

kostte, ook ongedoubleerd was 4♥ contract een volle top. 4♥x -1 echter zou 60% voor ons 

zijn geweest. 

Zo was ik de laatste die in dit relaas eieren op zijn gezicht had. Schijnt goed te zijn voor je 

huid, zeggen ze       . 

 


