
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Stoppen op het hoogtepunt’ 

Dinsdag 16 februari 2022, Stepbridge viertallen 2de avond  

door Robin de Kater 

Volgt u de Olympische winterspelen een beetje? Zet u de wekker voor het schaatsen? Er zijn 

al mooie momenten geweest. Voor mij was het hoogtepunt de 10 kilometer van Nils van der 

Poel. De concurrentie werd zo ongeveer gekleineerd en de dag erna zette Nils op internet 

hoe hij getraind had voor deze 10K. Zo heeft hij bijvoorbeeld vrienden die 300 km verderop 

wonen. Die bezocht hij op de fiets om de volgende weer terug naar huis te fietsen. Zo maar 

een greep uit dit manifest. Wat ik het mooiste vind aan dit verhaal is dat Nils eraan denkt om 

te gaan stoppen met schaatsen. Dat zou ik geweldig vinden. Stoppen op je hoogtepunt heet 

dat. 

Zelf heeft me dat ook altijd wel wat geleken. Stoppen op mijn hoogtepunt. Maar wanneer is 

dat? De Olympische Spelen zit er niet in. EK en WK ook niet. De viertallencompetitie dan? 

Vorig jaar zijn we gedegradeerd naar de hoofdklasse…ook niet echt een hoogtepunt, 

achteraf. 

Dit jaar mochten we toch in de 2de divisie meedoen. 

Onlangs is besloten de competitie te stoppen, maar 

mag ik u even wijzen op de stand op het moment van 

stoppen: 

Kijk, dat noem ik nog eens een hoogtepunt. Tijd om te 

stoppen dus. Nog 2 avonden viertallen (ik lees net dat 

volgende week Butler wordt gespeeld i.p.v. viertallen, 

ook goed) en op 26 februari nog een dag externe 

viertallen (ingelaste promotiecompetitie) in Vianen en 

dan zit het er op. 

Dit wordt dan ook mijn laatste stukje voor Star en 

vanaf 1 april ben ik ex-lid. 

Maar eerst mocht ik gisteravond aan de slag met Arjen 

Salari. Met zijn 2 meter 6 is elke spelletje een 

hoogtepunt. De eerste wedstrijd tegen Jan Willem van 

Oppen en Aris Verburgh kabbelt voor ons heel eenvoudig 

naar een 35-12 overwinning. 

Eén spel is wel pech voor de tegenstanders aan de 

andere tafel: 

Waar bij ons de westhand opgewaardeerd is tot 2SA 

(waarschijnlijk vanwege de prachtige verdeling), opent 

Ferdinand Verwijs gewoon met 1♣. 1♠ is transfer en 2SA 

belooft 18-19. Tot zo ver is er niets aan de hand….  Peter 

Hendriks biedt 4SA en ik ben bang dat dat door Peter 

niet als kwalitatief bedoeld is (niet gealerteerd), maar 

door Ferdinand waarschijnlijk wel zo opgevat.  



Grappig dat waar aan onze tafel opgewaardeerd is naar 20 punten, aan de andere tafel 

afgewaardeerd wordt naar 18 punten. Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan: 10 impen 

voor ons nevenpaar… 

Tijdens de tweede helft kwart derde tegen Pieter van der Meulen en Dirk Jan Vonk kwamen 

leukere spellen voor. Althans spellen waar wat meer over te zeggen is. Het eerste spel heeft 

Arjen een mooie actie: 

 

Na een 1♠ opening van zijn partner besluit Arjen 3SA 

te dubbelen. Normaal dubbel je voor een start door de 

eerste kleur van de dummy, maar dit keer moet je zelf 

uitkomen, Hij start met ♠5 voor mijn aas. Ik heb er 

even over na moeten denken…maar uiteindelijk ben ik 

toch ♥V nagekomen. Heeft de leider 2 klaveren, dan 

zijn we nu nog de upslagen aan het tellen, maar 

omdat de leider geen klaveren heeft, eindigt het 

contract 2 down. Een geïnspireerde dubbel, zullen we 

maar zeggen… 

 

 

 

Op het derde spel eindigt meer dan de helft van het veld in 4♥. 

 

Ik denk dat we hier uit hadden moeten blijven. Als 

partner dubbelt op 1♠ (3-krt ♥), zouden we in 3♥ 

geëindigd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op spel 14 krijgen we een cadeautje, maar we weigeren het uit te pakken. 

  



 

3SA kan 3 down. Arjen is blijkbaar bang voor ♣Vx(x), 

maar dat verklaart het 4♣-bod niet. Angst blijkt een 

slechte raadgever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel 15 besluit Arjen geen 2♠ te bieden. Blijkbaar is 

dat bij hem 10+. Ik denk niet dat we Pieter en Dirk 

Jan stil gekregen zouden hebben. Door het 

uitblijven van het 2♠-bod, is Pieter overtuigd dat ik 

♥H heb en hij slaat ♥A. 

Remco Bruggeman en Gerard Elsendoorn laten zien hoe het wel moet. Zij trekken de 

troeven en spelen ♥V voor en laten zo de ♥B vallen. Mooi gedaan! 

 

Spel 17 vind ik een lastig spel. 3♥ is 15+ met een 6-krt. 

Moet je nu met de zuidhand een cue geven? En is 4♣ 

een cue of is dat echt? Ik denk wel dat het een cue 

moet zijn. Maar goed. Doe je dat…? Na een 3♥-bod is 

dat 1 keer gebeurd.  

Als er met de noordhand geen semi is geopend, is 

alleen na een 2♠ rebid 6 geboden (op 1 keer na dus). 

Lastig. De kracht van je hand zit in de harten, dus moet 

je harten bieden. Als je echter schoppen biedt is dat én 

sterker en je vertelt 9 kaarten ipv 6… 

Wat ik wel een mooi bod vind is 4♦. Is dat niet een auto 

cue? Als je klaveren mee hebt kun je per slot van 

rekening gewoon 3♣ bieden. Lastig spel. 

 

  



Spel 19 is een situatie die je door moet spreken: 

Is de pas forcing? Het belooft 2 of minder harten. Moet 

je nu met de noordhand het bieden open houden? 

 

 

Nog een lastig biedverloop. Wat betekent mijn dubbel in 

deze situatie: 

 

Is het informatief? Optioneel? Teruggekaatst? Heb ik 

een 4-krt ♥? Wil ik een lage kleur horen? Kan het straf 

zijn? Zo nee, kan 3♠ dan altijd gratis geboden worden? 

Volgens mijn partner moet je in zo’n situatie bieden wat 

je denkt te kunnen maken. Zit wat in. Ben ik het eigenlijk 

wel mee eens. Wat is dubbel dan? Is dat dan het contract dat je wilt spelen? 

Het is misschien lastig te bepalen wat ik wel heb. Maar één ding heb je in mijn ogen 100% 

zeker niet en dat is een 4-krt ♥. Immers als je genoeg punten voor de manche hebt, dan bied 

je zelf wel 4♥.  

3♠ gaat 2 down, 3SA zit er niet in. Uit ervaring kan ik zeggen dat 4♥ er ook niet in zat. Als je 

niet wil passen met de noordhand: 

 

Biedt dan maar 4♣. Laat dat er nou nog net ingezeten hebben… 

Het zal u niet verbazen dat we de tweede wedstrijd nipt verloren hebben: 71-26. 

De laatste wedstrijd treden we aan tegen Sahar Ouda en Hans Kreuning. Op het tweede 

spel een bod van een waanzinnige. Partner opent met 1SA en ik heb een soort sanshand: 

 

Ik besluit 3SA te bieden. “Wat waar gij denkende?” Gelukkig heeft mijn 

partner niet op bijvoorbeeld ♠V sec 1SA geopend en zitten de schoppen 

2-2, zodat ik met de schrik vrij kom. 

 

 

Spel 24 levert een mooi biedverloop een mooie plusscore op: 



Met 2♥ vraagt partner of ik een dekking heb. Met 3♥ 

vraagt hij of ik een halve dekking heb. Die heb ik en nu 

zit 3SA in de goede hand. Met open kaarten zit het 

spel er in de andere hand ook in, maar dit is 

makkelijker. 

 

 

 

 

 

Spel 29 leveren we een hoop in: 

 

 

 

 

 

Met de OW handen is vaak 4♠ geboden. De grap is 

dat elke keer dat de zuidhand iets van zich heeft 

laten horen, west 4♠ bood. Paste zuid, dan deed 

west een limiet. Deze werd 3 keer volgegooid en 5 

keer niet. Jan ten Cate bood na hetzelfde 

biedverloop met de oosthand 3♦. Dat zal een 

poging met ruitenpunten zijn. Mooi bod! 

 

 

 

Het laatste spel was meteen mijn slechtste spel: 

De tegenpartij past alleen maar en je partner opent 1♥ en uiteraard bied 

je 1♠. Partner biedt 4♠. Ik ga nu azen vragen en leg in 6♠ aan. Ik 

herinner me nog een spel wat ik met Joost Herweijer speelde. Het 

bieden ging precies hetzelfde en Joost legde ook in 6 aan. Partner heeft 

natuurlijk een zwakke, distributionele hand! Ik snapte niet dat Joost dat 

toen niet wist. Mijn partner snapte nu niet dat ik het niet wist. Stom. 

Enfin, dit was niet echt een hoogtepunt, maar toch ga ik stoppen. Dit 

was mijn laatste stukje voor Star. Het was me een waar genoegen! 


