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Woensdag 2 februari 2022 speelden we op Step de NBB-bekerwedstrijd tegen 
de Delftse BC. Het werd geen vrolijke avond, we verloren vrij ruim met 74 – 100.  
 
Vooral Remco had niet z’n avond, een aantal riskante acties pakten vreselijk uit. 
De ellende begon allemaal op het tweede spel: 
 
Spel 2  Noord (Henk) 

O/NZ  ♠ 10 

  ♥ 10 7 4 

  ♦ A 8 2 

  ♣ A H T 8 6 2 
West  Oost    

♠ 2 ♠  V 8 7 6 5 4 

♥ B 9 8 ♥ V 6 5 2 

♦  V B T 6 3 ♦  9 

♣  B 9 6 4 ♣  7 3 
 Zuid (Remco) 

 ♠ A H B 9 4 

 ♥ A H 3 

 ♦  H 7 5 4 

 ♣ V 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het biedverloop ging: 
West Noord Oost  Zuid 

- - 2♣1) dbl 

2♥2) 3♥3) pas 4SA4) 

pas 6♣ pas 6SA 
a.p.  
 
  

 

Eerst even een toelichting op het bieden. Oost opende 2♣ 1), zwak met beide 

majors (of iets sterks). Remco zei doublet (points) en west gaf met 2♥2) voorkeur 

voor harten. Ik zei 3♥3). Als de tegenpartij twee kleuren heeft aangegeven, bieden 
we stoptonend (ik had meer een hartenstop dan schoppenstop). Met 4SA4)gaf 
Remco overwaarde aan (geen azenvragen!), dus 19-21 (met 16-18 had hij 2SA 

gevolgd).  Met 6♣ deed ik een voorstel, gezien zijn singleton klaveren, 
gecorrigeerd door Remco naar 6SA.  
 

West kwam tegen 6SA uit met ♦V. Hoe speel je dit af?  
 
Op zich geen slecht contract, maar door de communicatieproblemen kun je de 

klaveren niet makkelijk ontwikkelen als ♣B-vierde zit. Het lijkt erop dat de 

klaveren maar 3-3 moeten zitten (of ♣B in de doubleton vallen).  Remco nam met 

♦H in de hand, deblokkeerde ♣V en speelde ruiten na. West blokte met ♦T, 



Remco nam met ♦A en testte de klaveren. Toen ♣B niet viel, was er geen redden 
meer aan.  
 

Misschien ♣V direct overnemen? 
 

♣V overnemen zou goed zijn als oost ♣9x heeft en west ♣Bxxx. Je kunt dan 5 

klaverenslagen ontwikkelen en ♦A sparen als entree. Via een geslaagde snit op 

♠V in het eindspel kun je dan aan 12 slagen komen. Maar dat had nu niet 

gewerkt, oost had ♣7x en west ♣B9xx.  
 
Hoe moet het dan wel?  
 
Na afloop van het spel zagen we vrij snel de oplossing. Neem de uitkomst in de 

hand, speel ♣V en een kleine schoppen naar ♠T! In eerste instantie lijkt dit 

zinloos, want met 2 extra schoppenslagen (♠B en ♠9) heb je nog steeds maar 11 

vaste slagen in totaal. Let op wat er gebeurt. Oost moet ♠T nemen met ♠V 
(anders kun je de alsnog overschakelen op het ontwikkelen van de klaveren), 

maar oost heeft geen ruiten meer om ♦A vroegtijdig uit de dummy te spelen (de 
kans dat oost een singleton ruiten had, is ook best groot, gezien zijn opening met 
beide majors). Hij moet dus harten of schoppen naspelen, dat maakt niet. Je wint 
in de hand en je speelt al je winners in de hoge kleuren uit. Met nog 1 winner te 
gaan is dit de eindsituatie:  
 
Spel 2  Noord (Henk) 

O/NZ  ♠ - 

  ♥ - 

  ♦ A 8  

  ♣ A H T   
West  Oost    

♠  - ♠  8  

♥  -  ♥ V 6 5 

♦  B T  ♦  - 

♣  B 9 6  ♣  7  
 Zuid (Remco) 

 ♠ - 

 ♥ A 3 

 ♦  7 5 4 

 ♣ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het biedverloop ging: 
West Noord Oost  Zuid 

- - 2♣1) dbl 

2♥2) 3♥3) pas 4SA4) 

pas 6♣ pas 6SA 
a.p.  
 
  



Op ♥A zit west in de tang: welke kleur hij ook weggooit, in de dummy gooi je 
tegengesteld en maak je een extra slag.  
 
Met dichte kaarten moeilijk te vinden. Wel met afstand het duurste spel van de 
avond (kostte nu 14 imps, anders wint het 13) en dat kwamen we niet meer te 
boven.  
 


