
Afgelopen dinsdag op de club... 
 
Dihnsdag 18 oktober 2022, 1e avond clubranking butler 
 
Het schrijfspook is terug… 
 
Door Felix Ophorst 
 
Nee, de titel slaat niet op uw scribent. Volgens mij is het Henk van Doren die een jaar 
of 5 geleden dit woord muntte. Opvallend vaak scoorde degene die de schrijfbeurt 
had, bedroevend. Debutant Sander van der Zwet maakte 2 weken geleden kennis 
met het spook en nu was het mijn beurt om hem weer in de ogen te kijken. En ja 
hoor, we deden veel verkeerd en weinig goed. We misten een kwetsbare manche die 
iedereen bood, we lieten 3 manches maken die down konden en we gingen down in 
een op zich prima slem. Ik reed naar huis in de overtuiging dat we min 60 geëindigd 
waren. Het klopte dat we er 65 imps instopten, maar we verdienden onderweg toch 
ook wel e.e.a. en  een paar scores vielen mee omdat kennelijk het hele veld moeite 
had met het spel in kwestie. 
De toon werd gezet op de tweede tafel, tegen Rian Lukassen en Willem Schneider. 
 
 

   
W  N  O  Z 
-  1♦  pas  1♠ 
2♥  pas  pas  3♦ 
4♥  dbl  allen pas 
 
Onverwoestbaar. Rian zei nog snedig: ‘je wilde zeker een doublet uitlokken door zo 
te bieden?’ Daar kreeg ze op z’n  Willems een grote glimlach voor terug. Ik kon er 
niet zo om lachen: 12 imps in het vergiet. De rest zat in 3♥ +1 en één paar liet NZ 4♦ 
spelen (-1). 
 
Ook op een spel daarna aan deze tafel dacht ik aan een dikke minscore. 

Spel 9  

N/OW N Felix   
  87   

   986   

   KQ65   

W Willem  AKQ5 O Rian 

 KJ    AT52 

 AKJT742    53 

 J87    43 

 3 Z JW  JT976 

   Q9643   

   Q   

   AT92   

   842   

  

 

https://results.stepbridge.nl/tournament/events/show/49231/FelixO#begin


 
W  N  O  Z 
-  -  -  1♣ 
pas  1♠  pas  2♦ 
pas  2♥*  pas  3Sa  * vierde kleur 
pas  4Sa*  pas  5♥**  * azen  ** 2 
dbl  6♦  alen pas.  
 
Tegenover een partner die reverse bood, goede hartenstop beloofde, fit in de ruiten 
en hele goede klaveren mee in zijn eerste kleur stopte ik niet meer onder 6♦. Het 
spelen vergde de nodige tijd. Toen het 4-1 troefzitsel bleek, troefde JW eerst een 
harten Willem kreeg een klaveren introeven en toen kl 9 dus bleef hangen was hij 
down. Er zijn legio alternatieve speelwijzen te bedenken. JW stopte de kaarten  terug 
en zei ‘ik denk dat ik het kon maken..‘  
Tijdens het volgende spel bevestigde Willem dat en ontstond er een discussie over te 
nemen snits en vooral over het tempo (wanneer doe je wat). De computer geeft aan 
dat er inderdaad 12 slagen zijn in een ruiten- of klaverencontract. ‘Gaat lekker, weer 
min 12’ dacht ik, maar dat viel mee. Ten eerste zat op één paar na iedereen in 6♦ of 
6Sa en ging iedereen down. In 6Sa is dat onvermijdelijk maar 6♦ kan je dus kennelijk 
halen. Dat was voor het hele veld in de B-lijn te moeilijk, score 0 imps. Zaalbreed 
werd 6 ruiten maar 2x geboden en gemaakt, maar dat waren dan ook Remco en 
Henk en Agnes en Wubbo…. Proficiat. 
 
Tenslotte een spel waar ik me simpel in de luren liet leggen en daarmee de manche 
liet maken, tegen Remco Schobben en DirkJan Vonk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spel 11 

Z/- N Felix   
  AQJ6   

   32   

   Q973   

W Willem  AJT O Rian 

 9432    KT87 

 QJT7    8654 

 T842    6 

 2 Z JW  Q965 

   5   

   AK9   

   AKJ5   

   K8743   

  



W  N  O  Z 
-  -  pas  pas 
1Sa*  pas  2♥**  pas  * 11-14 ** transfer 
2♠  pas  3Sa  pas 
4♠  a.p. 
 
3SA lijkt me eerlijk gezegd overboden tegenover 11-14, maar ‘never argue ...’  
Onder een heer uit starten of met een niet ondersteunde aas beginnen leek me niets, 
dus dan maar ruiten. JW gooide de 5 (wij spelen laag aan, hoog laag even) en 
Remco de 10. Ik kwam aan slag met ♠H en speelde à tempo ruiten door. Dat had 
geen kwaad gekund als JW een vierkaart zou hebben of ru koning, maar helaas. De 
klaveren verdwenen uiteraard op de ruitenlengte en Remco maakt eenvoudig tien 
slagen. Tot overmaat van ramp zaten ze als enige paar in de manche dus weer 11 
imps weg. 
 
Ondanks dat we dus bakken met imps het raam uit gooiden eindigden we met ‘maar’ 
-31. En gegeven het clubranking systeem bijt dat niet zo erg, ons gemiddeld over de 
laatste vijf wedstrijden van + 32 zal een paar imps dalen, maar dat kunnen we ruim 
hebben. 

Spel 22 

O/OW N Felix   
  K85   

   K652   

   632   

W DirkJan  AT6 O Remco 

 AJ7    QT964 

 A73    JT9 

 KJT98    AQ7 

 J7 Z JW  84 

   32   

   Q83   

   54   

   KQ9532   

  


