
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 

Viertallen finale 

dinsdag 11 oktober 2022, 6e en laatste avond Interne Viertallen 

door Hans Verveer 

 

Dit was de beslissende avond in de Interne Viertallen competitie, waarbij de 5e en 6e rondes voor 

de plaatsen 5 t/m 22 werden verspeeld.   

De eerste vier in de stand speelden een halve finale en de winnaars daarvan de finale. Omdat de 

eerste vier teams al tegen elkaar gespeeld hadden, speelde Star 2 tegen nummer 4 in de stand, 

team van den Bergh.  

In het laatste spel kwam van den Bergh nog wel  op gelijke hoogte, maar Star 2 ging naar de finale 

door een hoger gemiddelde over de 10 voorronden (in het eerdere onderlinge resultaat was Star 2 

ook beter). 

 

Star 2 won de finale van Star 1 met 10 IMP verschil. Herman Klouwen & Stef Leeuwenburg en 

Jan-Willem van Oppen & Aris Verburgh speelden de finale, Diederik van Huijstee en René van 

Dijk zorgden er mede voor dat de eerste plaats na de voorronden werd ingenomen. Bravo!  

 

In de halve finale sloeg Star 2 al vroeg toe. 

 

 
 
De vraag was niet óf, maar hoe hoog Oost gaat bieden 

na 1♣ - pas - 1♠?  

Als oost met 2♦ volgt, zal Zuid 3 of 4♠ bieden, waarna 

Noord in 4♠ eindigt.  

Als oost nog wel 5♦ biedt, wordt dat gedubbeld. Dat gaat 

voor 800, mits zuid even met Harten Heer gaat kijken. 

Dan heeft Oost alleen zijn acht ruitenslagen.   

Als je niet snel harten speelt (of klaveren uitkomt) gaat 

5♦ maar 1 down. 

 

 

 

Nu kan 4♠ wel down na ruitenstart en kleine ruiten na. Ik was niet de enige die het in slag 2 

fout deed toen zuid met de vrouw voor troefde. Ik moet overtroeven en klaveren naspelen. 

Partner kan die troeven en door opnieuw ruiten te spelen leider een uppercut bezorgen. 

Als Zuid met ♠A introeft en de ♠V naspeelt dan kan oost niet mer bereikt worden.  

West maakt dan alleen nog twee slagen in schoppen (dus 4♠ contract). 

 

Star 2 pakte de 800 op, maar Herman en Stef boden nog 5♠ dat niet gedoubleerd maar 100 

kostte.   Star 1 leek ook 800 in te gaan leveren op 5♦, maar Rik Doodkorte en Jos Uijterwaal 

boden nog 5 en 6(!)♥. Toen sloeg het spel toch nog uit. 

 

  



Een deelscore in harten scoort in de Butler min 5 en de 

manche in harten scoort plus 7. 

De meeste paren bereikten 3NT, zeker indien noord 1♥ 
had geopend. 
 
Tegen ons boden Louk Herber en Jan Meijer vlot  
 
West  Noord   Oost   Zuid   
-          1♥      pas     2♣      
pas    2♦      pas   2♠  
pas        2Sa       pas       3Sa   a.p.     
 
Leider moet na de start van een kleine ruiten of een klein 
schoppen kiezen tussen harten 3-3 of klaveren 3-3. 
Ondanks het gebrek aan tussenkaarten blijkt meteen klaveren spelen goed voor 10 slagen. 
 
De winnende speelwijze in slag twee is harten naar de ♥A en dan na harten terug een 
hogere kaart dan west leggen met al die goede tussenkaarten. Nu ook de ♠Boer goed zit, 
heb je genoeg slagen voordat de tegenpartij een vijfde slag heeft. 
 
Louk speelde een harten naar de acht maar toch kregen wij het contract niet down.  
♥B gemaakt in slag twee, ruiten na voor de Aas. Schoppen naar de 10 of Vrouw, maar die 
moet Oost wel duiken! Dan kan noord niet tegelijk ruiten en schoppen spelen en komt niet 
verder dan acht slagen.  
 
3Sa werd acht maal gemaakt en ging vier keer down. Kwestie van rustig afwachten. 
 
Jan-Willem kreeg de schoppenstart voor Star 2, deed de harten goed en maakte 10 slagen.  
Stef startte ♦5 voor de Vrouw. Ik denk dat Rob harten naar de acht speelde. Hij ging twee 
down en dat kostte 13.   
Star 1 won drie MP ’s door aan een van beide tafels maar 1 down te gaan.     
 
Na een paar rustige spellen stond Star 2 met 29-3 voor, maar in het volgende spel won team 

van den Bergh er 10 terug, omdat Hendrik Bijker tegen 4♥ wel met troef startte, terwijl aan de 
meeste tafels de eigen kleur werd gestart. Aris Verburgh kon geen 10 slagen meer halen. 
 
Star 1 stond inmiddels met 24-18 voor tegen de Antisteppers  

 
Een magere Muiderberg had aan een aantal tafels een 
goed effect:  Noord volgde met 2Sa en meestal 
verhoogde Zuid dat tot 3Sa. 
 
Tegen 3Sa startte Eric Nöcker van de 5-kaart Klaveren 
en dat was vanaf de start 1 down.  
 
Aan de andere tafel vermeden NZ kunstig 3Sa, waarna 

OW nog met 5♣ uitnamen. Ook dat was een dure actie, 
nu West twee dubbeltons bleek te hebben.  
 
Team van den Bergh was tot twee punten genaderd 
(29-27). 
 

Ik kon met de westhand geen 2♥ openen, waarna Louk Herber en Jan Meijer heel mooi in 4  
eindigden: 



 
West  Noord    Oost    Zuid   
-          1♣ *      pas    1♦ 
pas       1♥      pas     1♠  
2♥         2NT        pas       3♥ 
pas        3♠      pas     4♠  
allen pas  
 
Ons nevenpaar wist ook heel goed 3SA te vermijden zodat dit spel uitsloeg. In de butler was 
ook dit spel niet goed voor ons. 
 
 
Het kwam neer op wat de paren in spel 14 deden. 
En daarvoor bestonden bij veel paren geen goede 
afspraken over 
. 
 
West Noord   Oost    Zuid   
- -   1♣    pas      
1♠       pas   2♣   pas  
4♠       pas        .pas   pas 
     
Een normaal biedverloop, zonder trucjes. Acht van 
de 18 paren boden (ongeveer) zo. 
Daarentegen bereikten zeven paren een fraai slem, 
wat meestal gemaakt werd. 
In de Oosthand is het 6S altijd gemaakt, maar in de West hand kan Noord met Ruiten  
starten voor 1 down.  
Je krijgt het contract in de Oosthand als je in West een transfer kan bieden. Mooi foefje, wat 
Jaap Hazewinkel en Paul Schriek als volgt voor elkaar kregen: 
 
West  Noord    Oost     Zuid   
-  -  1♣  pas 
2♥ 1  pas  4♠ 2  pas  1) Zwak of MF met 6+ ♠ 
4Sa  pas  5♥  pas  2) Veel speelkracht 
6♠  allen pas 
 
Drie paren eindigden in een ander contract, maar de 2 punten die Team van de Bergh 
op dit spel wonnen, brachten hen niet verder dan een gelijk spel. 
 
Door het hogere gemiddelde over de vijf voorronden ging Star 2 door. In de andere wedstrijd 
miste het ene paar het slam, waardoor Star 1 de marge vergrootte tot 16 punten. 
 
In de laatste wedstrijd machten wij het opnemen tegen Wim van de Fliert en Vincent Wiering, 
die voor Dombo speelden. Zij deden het erg goed en ik was in topvorm in het maken van 
stomme fouten. Daarom volg ik liever de finale.  
  
In de finale speelde Star 1 tegen Star 2. NZ zaten Remco & Henk (1) en Herman & Stef (2) 
en Jan Willem & Aris (2) en Martin & Kees Jan. 
 
Team Van de Bergh speelde om de 3e plaats tegen Team Antisteppers. 
 
Bij alle bied-verlopen neem ik aan dat die gebeurd zijn zoals ik ze vermeld. 
Ik kan mij daarin best vergist hebben, maar dit lijkt logisch gezien het eindcontract 
  



 
 
West      Noord       Oost     Zuid   West      Noord       Oost     Zuid  
Aris          Remco     Jan W   Henk   Kees-Jan Herman    Martin   Stef     
pas           pas          1♥ X   pas           pas          1♥ X 
3♥            pas          pas       pas  ` 3♥            3♠            4♥          a.p.  
 
10 MP voor Star 1 
 
Een aantal paren bood nog door tot 4♠, dat 2 of 3 down gaat. Beide resultaten scoren plus.  
Ik bood nog 4♠ en Theo dubbelde 5♥. Om het down te krijgen moet ik wel met ♥ starten. Niet dus.   
 

 
 
West      Noord       Oost     Zuid   West      Noord       Oost     Zuid  
Aris          Remco     Jan W   Henk   Kees-Jan Herman    Martin   Stef     
-                pas          2NT pas   pas           pas          2NT pas 
3♥ *          pas          3♠ **      a.p.  ` 3NT *        pas          pas       pas.  
* 3♥ is een transfer     * 3NT zal 5♠ / 4♥ aangeven  
Dat scoorde een fraaie +140    Na de klaverstart gaat dat 3 down: -300  
 
10 MP voor Star 2 en een 14-12 voorsprong 
De wedstrijd om de 3e plaats was na 6 al beslist: Team van den Bergh stond met 33-0 voor. 
  



Star 1 sloeg onmiddellijk terug: 

 

Remco & Henk bereikten 6♠, waar Herman & Stef niet 

verder dan 4♠+2 kwamen. 

Plus 12 voor Star 1 en dus een 24-14 voorsprong, 

 

Ik vond dit het moeilijkste spel. Wat bied je na pas (1♥) 

met de Zuid hand?   

Ghestem of Michaels (S+K) of doublet of 1♠?  Mijn 

keuze was 1♠. 

    

 

West      Noord        Oost      Zuid 

Vincent   Theo       Wim      Hans 

-      pas        1♥        1♠ 

3♥           pas         4♥        5♣  

pas          pas         5♦        pas ??       waarom geen 5♥? 

5♥           5♠           pas       pas ??      waarom geen 6♣? 

 

In spel 22 (O/OW) lag het aan de keuze van de Oost speler met 

 

H8752 

52 

AT73 

H6   Een zware 2S of een lichte 1S? 

 

A64 

HVT52 

V986 

3   Na 2S zal je niet veel meer doen, na 1S is het moeilijk uit 4S te blijven 

 

Zo raapte Star 2 weer 5 MP op 

 

West      Noord    Oost    Zuid 

Vincent    Theo      Wim    Hans 

-      pas        1♦       1♠ 

2♥            pas        3♠       3♠  

4♣      pas        5♣       a.p.     

 

Mooi geboden en het kon niet down. 

 

Star 2 pakte weer 6 MP ’s mee toen de ene tafel in 4♥ 1 

down ging en de andere tafel 11 slagen in 4♣ maakte. 

Nu was de stand 26-25 voor Star 1. 



  



 
 
West      Noord       Oost     Zuid   West      Noord       Oost     Zuid  
Aris          Remco     Jan W   Henk   Kees-Jan Herman    Martin   Stef     
-                -               2♥ * pas    -               -               2♥ * pas  
pas           2♠            pas        3Sa `  2♠            pas           pas. pas  
* 2H  met 5/4 in de majors    * 2H met 5/4 in de majors 
Uitkomst ♦5 en vlot 10 slagen: +630   Uitkomst ♣5 en Herman haalde 6 slagen: -200   
 
Nog maar 2 spellen en Star 1 stond op 36-25.  

Team Antesteppers raapte met een dubbel op 2♠ 1.100 en 14 impen op en kwam tot 20-41 terug. 

 

 
 
West      Noord       Oost     Zuid   West      Noord       Oost     Zuid  
Aris          Remco     Jan W   Henk   Kees-Jan Herman    Martin   Stef     
-                -               -  1♦   -                -               -  1♦  
3♠     4♥             a.p.                                 2♠      3♥             3Sa        pas 

       4♠     5♦             a.p.     

Start ♠V en drie keer klaveren: -50   start ♥5 en Stef maakt zelfs 12 slagen: +420 

 

Dat zijn 10 MP ‘s, waardoor de stand 36-35 wordt voor Star1 met nog 1 spel te gaan. 

  



 
 
West      Noord       Oost     Zuid   West      Noord       Oost     Zuid  
Aris          Remco     Jan W   Henk   Kees-Jan Herman    Martin   Stef     
pas           pas          1♣          1♥         pas           pas          1♣         1♥                  
1♠             3♥            3♠          pas   Dbl      3♥            3♠          4♣ 
4♠            a.p.                                   4♠            a.p.     

Start klaverenheer Ruiten na. Na een foutje  Martin start ♣2 en Kees-Jan neemt 3x ♣ mee, de 3e 

maakte Jan Willem 10 slagen: +420    getroefd; ♠ B-H-A-3 en nu gaat het 2 down: +100 
 
Zo kwam Star 2 in het laatste spel voorbij en won met 46-36. Team van den Bergh won met 41-31. 
 


