
AFGELOPEN WEEKEND IN DE EERSTE DIVISIE.... 

‘Jubel- en zieke spellen’ 

8/9-10-2022 1e Divisie, eerste weekend 

door: Aris Verburgh 

Je hebt kansrijke contracten en kansarme contracten. Dit weekend zag ik dat we in kansrijke 
contracten ineens down gingen. De minder kansrijke contracten werden echter gehaald door 
een ongelukkige start of een gelukkig zitsel. 
Op spel 22 van de zaterdag gaf een gelukkige start ons de kans om 3SA zomaar te halen. 
  
 
Spel 22 
O/OW 

 A7 
 V109843 
 4 
 VB96 

 109653    V2 
 AH2     B5 
 AV8     HB10753 
 73     H102 

 HB84 
 76 
 962 
 A854 

West  Noord  Oost  Zuid 
JW  WAC-1 Aris  WAC-1 

P  2 (zwak ) P 
3SA  P  P  P 
 

10 start en 9 slagen in de tas. JW weet dat 2  altijd een gevulde hand is. Hij kan dan ook al 
8 slagen tellen en weet dat ik er nog iets naast zal hebben. 
We zitten helemaal in de wedstrijd, zij bieden en gaan down. 13 keer moeten tegenspelen en 
dan 8 keer down spelen, dat is best veel. Dan komt het laatste spel van de wedstrijd. 
 
  



Spel 24 
W/- 

 - 
 H63 
 VB107 
 VB8754 

 V52     HB8764 
 54     VB9 
 AH98642    5 
 6     AH10 

 A1093 
 A10872 
 3 
 932 

West  Noord  Oost  Zuid 
JW  WAC-1 Aris  WAC-1 
3   P  3   P 
4 (cue) P  4 (cue) P 
4   P  P  P 
 
Het contract ziet er toch solide uit. Alleen een 4-0 zitsel in troef kan je niet aan. Het maakt 
niet uit aan welke kant, want je kan niet genoeg in de dummy komen om een 4-0 zitsel in 
noord eruit te snijden. Zit je een prachtig contract dat ze aan de andere kant nog maar 
moeten zien te bieden, ga je down op het 4-0 zitsel in troef. 
Dan de andere kant van de medaille, een spel dat wel erg gunstig voor ons uitpakt; uit de 1e 
wedstrijd van de zondag: 
Spel 7 
Z/ALL 

 AB1043 
 H2 
 B6 
 AB64 

 V97     H65 
 V83     B105 
 A9874    V1052 
 H2     985 

 82 
 A9764 
 H3 
 V1073 

West  Noord  Oost  Zuid 
BC70-2 Aris  BC70-2 JW 
      2  (Muiderberg) 
P  2SA  P  3  
P  4   P  P 
P 



Kwetsbaar 1e hand beloven we toch wel richting een opening als we op 2 hoogte openen. 
Deze zuidhand valt echt in de categorie: minimum. Ik dacht dat de 2e kleur wel ruiten zou zijn 
en dan wilde ik naar 3SA. Toen er echter 3  kwam heb ik maar voor de 5-2 fit gekozen. Na 
een schoppen start voor H van oost en een kleine ruiten na, de goede ruiten gelegd. 
Daarna de harten 3-3 en H goed en je hebt 10 slagen.  
 
Dan uit de laatste wedstrijd een jubel- en een ziek spel. 
Spel 35 
Z/OW 

 H9 
 V 
 AV106 
 A107653 

 62      VB8754 
 HB10965     3 
 B853     H742 
 2      84 

 A103 
 A8742 
 9 
 HVB9 

West  Noord  Oost  Zuid 
CRASH-1 Aris  CRASH-1 JW 
      1  
P  2   P  3  
P  4   P  4  
P  4SA  P  5  
P  7  
Redelijk makkelijk geboden, 2  = echt en MF of een hand met een 3 kaart harten mee. 3  = 
echt en overwaarde. 

4 start voor H, ruiten naar A en ruiten getroefd. Schoppen op voor H en weer een 
ruiten getroefd. Je moet nog een keer naar je hand voor de laatste ruiten. Speel je op de 
schoppen 6-2 (17%)of de harten 6-1(7%)? Ik ging voor de harten en was 1 down. 
  



Toch nog een jubel spelletje aan het einde. 
Spel 37 
N/NZ 

 H98 
 HV1062 
 B87 
 54 

 75432     AV6 
 A9      87543 
 V10532     H4 
 3      V102 

 B10 
 B 
 A96 
 AHB9876 

West  Noord  Oost  Zuid 
CRASH-1 Aris  CRASH-1 JW 
    1SA  DBL 
2   2   P  3SA 
P  P  P 
 
1SA was 10-13. Wij hadden afgesproken dat DBL 13+ was en dat we daarna net zouden 
doen of wij 1SA hadden geopend. Dat 2  bod, wat echt was, gooide natuurlijk roet in onze 
afspraken. Ik heb toch maar gewoon 2  geboden en maar kijken wat er terug komt. Ook hier 
weer, we doen dit niet op bagger handen. JW zat schijnbaar op 2  te wachten want 3SA lag 
heel snel op tafel. 2 start voor V, A en schoppen door. JW snijdt in klaveren en is thuis. 
Het spel kan down, maar dat is lastig te vinden. In slag 1 moet oost klein leggen. Zuid komt 
aan slag, maar kan nooit in de dummy komen. Het spel leverde 10 impen op en een 
belangrijke bijdrage aan de 17-3 overwinning waardoor we net boven het midden staan. 
 
Aris Verburgh 


