
Afgelopen dinsdag op Step… 

Dinsdag 7 december 2021, Butler 4 

Grote verwachtingen 

Door Bart Schweitzer 

Wees eerlijk: zouden jullie die niet hebben als je na 8 spelletjes op plus 40 staat ? Dit kan 

toch zo’n avond worden dat alles lukt? Dat je partner je blindelings begrijpt, de tegenstanders 

in het duister rondtasten en je geweldige spelinzicht de rest doet..? Dat je elk aspect van het 

spel in je vingers hebt en de sky the limit is ? 

Nou, zo’n avond werd het niet. Kijk mee en huiver. Zoals ik al zei: we begonnen goed. Dit 

was het eerste van de acht 4♠ contracten van de avond. Tegen Mark Dekkers en Reggie 

Schouten  ging het zo: 

 

De 4  van Piet was in de roos. We gingen 

ongedoubleerd 2 down. Dat scoorde 4 imp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel 4 speelden we tegen Ferdinand Verwijs en Peter Hendriks. Hier vond ik mijn hand te 

mooi (?) voor een schoppen-volgbod en doubleerde ik, met als gevolg dat Piet even later 4♠ 

mocht spelen:  

  



De spelers die in de N hand 4♠ spelen krijgen 

♣H als start en zijn dan kansloos.  

Ferdinand kan een klaverstart moeilijk 

verzinnen, hij start ♥A en het contract is 

binnen voor 9 imp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op spel 6 scoren we lekker: 

 

De 2♣ is zwak met de hoge kleuren. Mijn 3♣ 

is echt en Piet vat de koe bij de horens en 

maakt er 3SA van.  

Ferdinand start ♥8. Peter neemt met de H. 

Het spel kan nu nog down met schoppen-

switch, maar harten door lijkt voor de hand te 

liggen.  

Dat gebeurde ook en dan kan het niet meer 

stuk. 8 imp erbij. 

 

 

 

 

De volgende ronde is tegen Jan Meijer en 

Louk Herber. 

 

  



Na mijn 2♥ volgbod en twee passen besluit 

Louk niet te doubleren maar 2SA te bieden. 

De uitleg heb ik gemist, maar dit vraagt 

kennelijk om een hartenstop en Jan maakt er 

3SA van.  

Dat gaat kansloos 2 down, en omdat er nogal 

wat N spelers in een hartencontract worden 

opgeknoopt scoort dat 9 imp. 

Maar we zetten de stijgende lijn niet door. 

Tegen Marc Kuijpers en Aris Verburgh gaan 

we drie maal de boot in.  

 

 

 

 

 

 

Bij spel 10 neemt Piet 4♥, dat down zou 

zijn gegaan, uit met 5♦. Marc doubleert. 

Als hij in slag twee met ♦A aan slag 

komt speelt hij na. Piet besluit na lang 

denken de 10 te leggen en dat werkt 

niet. Uiteindelijk 3 down. 

Dat kostte 13 imp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Het volgende spel komen we na het 1SA 

bod van Piet na mijn doublet niet verder 

dan 2♠.  

Het halve veld zat in 3 SA, dus 4 imp weg 

 

 

 

Als Marc en Aris vervolgens op spel 12  

6♠ bieden en maken zijn we in een ronde 

24 imp kwijt.  

Dat was een forse bijdrage aan hun 

uiteindelijke fraaie overwinning! 

 

 

 

 

 

Ook op spel 13 tegen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk missen we de boot: 

 

Nu hadden we wel moeten uitnemen. Piet is 

kort in , ik in , kortom 5  gaat maar 1 

down en dat wordt ook een aantal keer 

geboden. Rob maakt zijn 4  en we leveren 

weer 7 imp in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Een paar vlakke spellen later is het bij spel 19 weer mis tegen Henk Willemsen en Remco 

Brüggeman. 

Piet opent 1SA en biedt na het doublet (♠ en 

een lage kleur) en het 2♣ bod van Remco nog 

2♥.   

Ze eindigen in 3♦ en ik durf kwetsbaar geen 

3♥ meer te bieden. 

Kosten : 4 imp. Op de een of andere manier 

lukte het ons verder de schade beperkt te 

houden en zo eindigden we de avond met 

precies 0 imp op de teller. 

Grote verwachtingen. Charles Dickens zei het 

zelf al: het menselijk hart is een kerkhof van 

begraven verwachtingen..  

 

 


