
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

 

23 november 2021, laatste avond step-competitie, Lockdown 3. 

 

Bied de manche! 

 

Door Hans Verveer 
 

Wij hebben de eerste Butler competitie op Step Bridge afgerond en de winnaar is Toine van 

Hoof met een gemiddelde van +34. Meestal wint een partnership, maar Toine moest de 

laatste avond verstek laten gaan. Frans Lejeune wilde op het laatst invallen, maar Rob van 

de Bergh had met hem afgesproken dat zij hoe dan ook minder dan + 34 moesten scoren. 

Dat lukte maar net. 

Winnaars van de avond Letta de Greve & Agnes Wesseling met +61 en een score  van 76-

15. Daarachter eindigden Anneke Douma & Rudi de Mol met een score van 78-21 (+57). De 

derde plaats was voor Rob van de Bergh & Frans Lejeune met +25 en een score van 63-38. 

Met +0 IMP en een score van 34-34 eindigden Reggie Schouten & Mark Dekker als 14e; 

Theo en ik kwamen met +2 nog net in het linker rijtje op de 13e plek na 52-50. 

Bij ons gingen dus 102 IMP-en om en dat haalden maar heel weinig paren. Wij scoorden dus 

te weinig en gaven te veel weg. In dat laatste blonk ik zelf uit, zoals ik hieronder zal 

toelichten. 

Om te scoren moet jij het goed doen in slemspellen en in het bieden en maken van 

manches. Ook moet jij (kunnen) profiteren van de cadeautjes die de tegenpartij uitdeelt. OK, 

24 extra overslagen zijn evenzoveel IMP-en en een goede deelscore kan nog wel eens +5 of 

6 opbrengen, maar toch. 

Om veel over te houden moet ook de defensie op zijn Italiaans in orde zijn en dat was bij 

Letta en Agnes zeer verzorgd.  

Dus eerst de slems van deze avond, 1x dertien 

slagen en drie keer een klein slem. In de 4e 

ronde speelden wij tegen de winnaars. 

Met 2♠ beloof ik een vierkaart; ik had 2♣ 

moeten bieden. 3♣ was mancheforcing, 4♥ cue 

en een slaminvite. Mijn 5♣ was een onzin-bod; 

mijn ♦A sec is prachtig. 

Dertien slagen van top, als de zwarte kleuren 

niet 4-1 zitten; 7♣ is een beter contract, want 

dan mag alleen de klaveren kleur niet 4-1 

zitten. 

Hoe het wel moet lieten Piet Dekker en Bart 

Schweitzer zien en scoorden verdiend +8: 

 

  



Ook Nick Schreuder en Gé Schellen  waardeerden 

hun hand beter: 

 

Hans Kelder & Alex van Reenen bereikten na een 

mooie serie ook 7♠. 

Niemand kwam in 7♣, maar John en Sander van 

der Zwet kwamen in 7SA! 

__________________________________________________________________________ 

Op spel 20 opende Letta de noordhand en 

Agnes was niet meer uit slem te houden. 

Herman Klouwen en Stef Leeuwenburgh 

waren de slachtoffers met -14. De start met 

♠4 was logisch: Letta nam, troefde ♠5 en 

vervolgde met ♦H;  Stef nam met ♦A en 

speelde weer schoppen na. Ook klaveren na 

had niet meer geholpen. Alleen na de start 

met troefaas en ruiten na heeft zuid 1 entree 

te weinig. 

Het slem werd nog drie keer geboden en ging 

met de schoppenstart één keer down. 

Het bieden eindigde meestal in 3SA; bijna 

overal werd met schoppen gestart en werd de 

eerste ruiten gedoken. De tweede keer werd 

♦A genomen: de tafel is onbereikbaar, tenzij 

de tegenpartij niets anders dan ♠ kan spelen. 

Maar wie heeft het eerst het benodigd aantal 

slagen, de leider 9 of de verdedigers 5? 

Oost is aan slag en speelt Klaveren na in slag 

4: Zuid dekt kaart die nagespeeld wordt en 

west neemt de ♣H en speelt vervolgens ♣ na. 

Zuid maakt vier Klaverslagen en heeft er nu 6 

van de 8. De leider moet opletten welke kaarten oost afgooit. Die kan ♦9 wel bewaren, maar 

moet dan, naast de 4 Hartens, Schoppen 10 wegdoen.  Nu moet Zuid Harten spelen: klein 

eruit en dan AH of eerst AH en dan eruit. Zolang de Harten niet 5-2 zitten komt een van de 

OW handen aan slag en die moet de kaart in slag 13 spelen die bij de 4e Harten zit!  

Maar als Oost in slag 4 Harten naspeelt (6-3-B-H), heeft zuid dan wel een probleem? Zij 

neemt nu ook de ♥A mee en gaat er met harten uit. Oost kan de vrouw wel of niet   

incasseren maar moet er dan met klaveren uit. Zuid dekt de nagespeelde klaveren en heeft 

de rest van de slagen. 

En als de 3e slag niet met de Aas wordt genomen? Dan moet Zuid wel Ruiten doorspelen en 

in de hand een hartentje wegdoen! 

 

  



Zeven paren eindigden in 3SA, meestal via een 

inverted minor geboden. Dat kostte 3 impen/ 

Ook bij de paren die in een ruitencontract 

kwamen was de inverted minor populair. 

Drie paren stopten af in de manche, drie boden 

door naar klein slem omdat de waarden in 

klaveren getoond konden worden. René en 

Peter boden als aangegeven. Andere 

biedverlopen naar slem: 

 

 

Ook na de ♠-start was het spelen simpel: ♠A, ♣H, ♥Heer en op ♣AV de schoppen weg. 

Ruiten na en 12 slagen. Als Zuid dan ♣ naspeelt, moet nog wel de hartensnit goed zitten. 

Zuid speelde echter schoppen en ♥B kon weg op ♣10. 

Er zijn nog andere manieren om veel punten te scoren. Hans Kelder en Alex van Reenen 

waren het slachtoffer van de dadendrang van Rudi de Mol: 

Anneke had inderdaad een stop in Schoppen en 

met een schoppenslag, ♥A, ♣AH en vijf ruiten-

slagen werden 9 slagen gemaakt voor plus 10. 

Enkele keren paste de westhand en kwam zuid niet 

verder dan 4 (-1) of 5 (+1) slagen.  

 

Ik doubleerde (♣ of de rode kleuren). Mijn 3♦ was 

heel tam; 3SA of 4♥ leken mij ver weg. 

Nadat ik blijkbaar een paar lessen over “bieden in 

de uitpas” had gemist (samen 23 impen) moest er 

nog wel wat gebeuren om in de plus te eindigen. 

 

  



De klaverstart nam Theo met het aas. Hij 

sloeg ♠A, daarna schoppen naar de 10. De 

snit op ♥H, troef getrokken. 

Toen ook ♦V goed bleek te zitten maakte 

Theo zlefs 13 slagen en scoorde 13 imps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het laatste spel moest ik weer eens 

balanceren. Het liep dit keer goed af, al 

maakten wij er nog een spannende zaak van: 

 

Theo startte troef. Aris speeld klaveren naar 

de 10 voor het Aas. Ik speelde ♦V na, gepakt 

met ♦A.  

Er volgde weer klaver voor de heer en Theo 

maakte het spannend door niet zijn ♥AH mee 

te nemen, maar klaver door te spelen.  

Toch nog eentje down. 

 

 

 

 

Er waren nog wel meer spellen het vermelden 

waard, zowel in positieve als in negatieve zin.  

 

 

 

Het mooiste resultaat trof ik op spel 15 aan: 



Eigenlijk niet zo een interessant spel, want OW 

kunnen 2♠ maken en NZ aardig wat slagen in 

harten.  

Zuid zal wel 2♦ (Multi) openen en partner’s 2♥ 

zal toch wel rondgepast worden, toch? 

Eerst eens even kijken bij Gerard Elsendoorn en 

Rob Pronk:  

 

Op de andere tafels waar noord 2♠ bood waren de noordspelers tevreden met 3♥ (+170). 

Een stel noordspelers zagen de manche op voorhand al niet zitten en bood rustig 2♥. Daar 

wist west in de uitpas wel raad mee: doublet. Dat leidde weer tot een paar keer 3♠ voor OW 

waarmee die paren +3 scoorden (of +7 als NZ de klaver-introever niet vonden). 

Twee spelers pasten met de zuidhand, met verschillende gevolgen. Toen Nick Schreuder de 

zuidhand niet opende vonden de drie andere spelers dat ook wel een goed idee. OW hadden 

het bij het rechte eind: +4. 

Op de andere tafel hadden OW geen zin om eruit gedrukt te worden: 

Nu is 3♠ wellicht wat overboden en dus behaalden 

NZ hier +4 impen.  

Friedrich Stein eindigde ook in 3♥, wellicht tot zijn 

eigen verrassing, en won er 3 impen mee: 

 

 

 

De winnaard van de avond snoepten echter het 

meeste weg van deze tafel: 

 

 

Agnes zal het nooit toegeven, maar ze deed behoorlijk lang over haar pas. 14 verrassende 

punten! 

 


