
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Wat een uitkomst (deel 2)” 

Dinsdag 27 september 2022,  4e avond Interne Viertallen 

door Ton Mook 

We stonden na 3 avonden keurig boven de 10,00 VP’s gemiddeld en deze avond zou het zo maar 

zware kost kunnen worden. Eerst tegen team Van den Bergh en daarna tegen team Snobrekel. Bart 

Schweitzer had het enkele weken geleden al over cruciale uitkomsten die feitelijk de uitkomst van 

de wedstrijd bepaalden. En hier is het vervolg.  

Qua liedje kan ik niet om de verdrietige omstandigheden van deze week heen. Hopelijk dragen zij 

bij om vooral de mooie herinneringen te blijven herdenken en niet te vergeten. 

Barbra Streisand - Memory (Official Video) - YouTube 

Maroon 5 - Memories (Official Video) - YouTube 

Earth & Fire - Memories - YouTube 

De eerste wedstrijd speelden we (Arie zuid, Ton noord) tegen Sahar Ouda (west) en Hans Kreuning 

(oost), die regelmatig een zwakke SA openen. Ons eerste spel was spel 6. 

  

 

Na een zwakke SA en een transfer naar ruiten in west kwamen wij in 4  terecht. Een mooi contract, 

waarna Hans 5  bood, dat voorzien werd van een strikje. De uitkomst werd H. Een ietsje      

Hans nam A, trok 2x troef en speelde klaver na voor V. Arie moest nu kiezen: harten of 

schoppen en koos de verkeerde namelijk harten. Hans maakte vervolgens vakkundig contract. +750 

waar nog eens +620 (4S gemaakt) van de andere kant bijkwam voor -15 imp. 

Had het anders gekund, jawel. We hebben nu afgesproken om als wij uitgenomen worden om van 

HVxx de vrouw te starten om te zien waar partner te bereiken is, want op een start met een heer 

spelen we distributie en daar hadden we in dit geval weinig aan.  

  

    
    
    
    
    
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=MWoQW-b6Ph8
https://www.youtube.com/watch?v=SlPhMPnQ58k
https://www.youtube.com/watch?v=d0vT-ERKSFs


 

  

 

 

 

 

Naast cruciale uitkomsten is ook goed bieden cruciaal. Na 3  

(steun en <10 pnt) geloofde ik niet meer in 4 . Na 2  (invite 

met schoppen) waren we wel in 4  geëindigd. -6 imp. 

Opnieuw een biedbeslissing in spel 10. 

  

 

 

Arie vond zijn hand kwetsbaar geen 3  opening waard, waarna ik - na de zwakke zwakke 2 in  
gehoord te hebben - 3  bood. Hier is de les om er dan met een 7e schoppen er dan toch maar één 
bij te doen en 4  te bieden.    -10 imp.    
Over 5 spellen al 3 dikke minnen en dan ben je net begonnen 
 
Als Sahar en Hans dan op spel 11 eigenlijk in no-time 6  bieden voor nog eens -10 imp, dan is er 
geen redden meer aan. 

  

 

Uitslag    0,26  -  19,74. 

West Noord Oost Zuid 
1  1  Pas 3  
a.p.    
    
    

West Noord Oost Zuid 
  pas 2 ! 
pas 2SA pas 3 ! 
pas 3  a.p.  
    
    
    

West Noord Oost Zuid 
1  2  DBL pas 
4  pas 4  pas 
5  pas 6  a.p. 
    
    
    



De tweede wedstrijd speelden ‘We britsche as waor we wille’ (Arie west, Ton oost) tegen team 

Snobrekel met Agnes Snellers (zuid) en Wubbo de Boer (noord). Ons eerste spel was spel 22. 

  

 

 

 

 

 2  = 3krt steun, 5-9 pnt 

Ik kan uiteraard veilig 4  bieden, mijn hand leek mij mooi genoeg voor wat extra onderzoek. Ik had 

kunnen kiezen voor 3  (vraagt om controles te gaan bieden, waarop ik dan H hoor via 3SA). Ik 

koos echter voor 4SA (RKC Blackwood) om na 5  (0 of 3) af te zwaaien in 5 . Dat komt nog net 

binnen. 

Even later komt spel 25 

  

  

 

 

 

 

  

 
2  = 10+ met klaver of 10+ met 3krt steun 
2  = wat heb je? 
3  = 3krt steun met 13-15 
4  = cue    die heb ik dan wel niet maar dan voorkom ik misschien een klaverstart 
4  = cue 
5  = 1 of 4 azen, met als bijkomend effect dat noord misschien niet dubbelt om mij als leider (met H?) niet 

wijzer te maken 

Ik kreeg een schoppenstart en dan hoef je maar 1 harten te vertroeven voor contract. +13 imp 

6 paren zaten in 6 , 1 paar zelfs in 7  en maar 1x werd een klaverstart gevonden. Terwijl er 7 

paren in 4  eindigden waartegen 4x de klaverstart werd gevonden. 

  

West Noord Oost Zuid 
 Pas 1  pas 
2  Pas 4SA pas 
5  Pas 5  a.p. 

West Noord Oost Zuid 
 pas 1  pas 
2  pas 2  pas 
3  pas 4  pas 
4  pas 4SA pas 
5  pas 6  a.p. 



  

 

Zuid koos na enig denkwerk voor een tweede dubbel en dat was geen goede keus. 
Gedubbeld 4 down voor -1100 en voor ons +13 imp. 
Door spel 27 loopt onze voorsprong weer wat terug. Bij ons een rustige 3SA+2, terwijl ons 

nevenpaar in een scherpe 6  één down gaat: -11 imp 

Spel 19 is weer typisch een groot spel in een viertallen wedstrijd. 

 

Wubbo en Agnes hadden, als ik het mij goed herinner het volgende biedverloop. 
Via 1♦ – 1♠ – 3♦ – 3♥ – 3SA – 4♥ – 4♠, waarna ik mocht starten. Het werd A en klaver door, 
getroefd met 8. Uiteindelijk 1 down.  
Ons nevenpaar eindigde in 3SA, dat via het gelukkige klaverzitsel binnen kwam. +10 imp. Volgens 
de analyzer kunnen 4♥, 4♠ en 5♦ wel gemaakt worden en 3SA en 6♦ weer niet. Niemand bereikte 
4♥ terwijl 4♠ 7x geboden en 4x gemaakt werd. In 3SA mag je maar 7 slagen maken maar 3SA werd 
niet down gespeeld. 6♦ werd 2x geboden en de uitkomst maakte het verschil. Start van B 
betekende contract en 3 start betekende 1 down en grote swings. 
 
Uitslag    17,34  -  2,66. 
 
 
Nog één rondje Swiss, dan staan de 4 halve finalisten vast.  Tot dinsdag. 

West Noord Oost Zuid 
  2  Dbl 
4  pas pas Dbl 
pas 4  pas pas 
Dbl    


