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‘Goed uitkomen, altijd lastig’ 
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door: Aris Verburgh 

Als je naar de scores kijkt dan lijkt het hier en daar allemaal normaal. Kijk je naar wat de 
computer zegt, dan blijken veel contracten ineens down te kunnen. De computer laat altijd 
secce heren, die fout zitten vallen, dat voordeel hebben wij dan weer niet. Ook weet de 
computer altijd feilloos de beste start te vinden. Ons eerste spel (tegen Marc Kujpers en Bart 
Schweitzer)  was direct zo’n voorbeeld. 
 
Spel 17 
N/- 

 962 
 HV63 
 102 
 10952 

 AHV85    B43 
 A85     1092 
 84     HV9653 
 A74     3 

 107 
 B74 
 AB7 
 HVB86 

West  Noord  Oost  Zuid 
René  Mark  Aris  Bart 

pas  2 (zwak ) pas 
2Sa  pas  3   pas 
3   pas  4  
 
Na een klaveren start is het eenvoudig om 2 klaveren in te troeven in de dummy. Met een 
harten start is het een heel ander verhaal. Je kunt niet meer in je hand komen om troef te 
trekken. 9 van noord zal uiteindelijk de downslag worden. 
 
De volgende tafel verongelukken we in 6  zonder klaveren cue. We waren niet de enige, 
getuige de scorestaat. Het laatste spel van die tafel hebben we wel een beetje te zuinig 
geboden, waardoor we een goede 6  missen. 
 
  



Spel 27 was een interessant spel in de verdediging (tegen Henk Willemsens en Remco 
Brüggeman): 
Z/- 

 A1074 
 1084 
 V74 
 AV8 

 VB93    H82 
 A6     97532 
 A985    32 
 953     762 

 65 
 HVB 
 HB106 
 HB104 

West  Noord  Oost  Zuid 
René  Remco  Aris  Henk 
      1Sa 
dbl  3Sa  allen pas 
 
Dbl is : schoppen plus een andere kleur. René van Dijk start met V, Henk neemt direct en 
speelt een harten naar H voor A. Vanuit west vandaan gaat het erom wie 8 heeft. Vanuit 
oost vandaan gaat het erom wie 9 heeft. Ik had al geconcludeerd dat als Henk 9 heeft, we 
er weinig aan kunnen doen. Ik verwacht schoppen door en was al van plan de 8 te leggen. 
Dat gebeurde niet en Henk kon 9 slagen claimen. 
Spel 22 weer een spel dat bij goed uitkomen het normale contract van 4  down kan.  
 
Spel 22 
E/EW 

 B4 
 A42 
 VB6 
 HB764 

 72     985 
 HB965    3 
 9854     AH73 
 53     A10982 

 AHV1063 
 V1087 
 102 
 V 

West  Noord  Oost  Zuid 
René  Rob  Aris  Gerard 
    1   1  
pas  2Sa  pas  4  
pas  pas  pas 



 
West start 5, gepakt met A. Na A en H harten geswitched. Zuid pakt A, speelt 2 keer 
troef eindigend in de dummy en kan op de 3 winners van noord al zijn harten verliezers 
parkeren; oost moet bijlopen. Met een ruitenstart is het een ander verhaal. Je pakt AH en 
switch naar harten. De leider is in de dummy en speelt klaveren, die mag je niet pakken (!). 
De leider ontkomt dan niet aan 2 harten verliezers. Hij kan maar 1 keer in de dummy komen 
en hij moet A er dan nog uit werken. 
 
Henk en Remco lieten zien hoe je in het winnende contract terecht komt. 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Remco    Henk 
-  -  1   1  
P  1Sa (10-12) P  2  (interesse in 3SA) 
P  3Sa  allen pas 
 
Het daarop volgende spel aan diezelfde tafel heeft iedereen 10 punten. Ik zit 4e hand en wil 
gewoon een plusje scoren. Ik open dan ook met 1  en pas direct op 1 . Niet verbazend dat 
er 4 keer een rondpas is geweest. Wel verbazend is dat volgens de computer NZ 10 slagen 
kunnen halen in een harten contract. Maar ja, die laat natuurlijk H sec vallen achter A. 
Gezien de fouten die we maakten viel de score van -10 nog wel mee. 
 
Als laatste wil ik nog even terugkomen op de lessen van Henk. Het thema om niet met je 
laagste troef in te troeven kwam op een geheel andere wijze voor in een 1e divisie wedstrijd.  
 
Zondag kwam dit spel langs: 
  



  
Spel 15 
Z/NZ 

 HVB972 
 A8 
 1032 
 H8 

 103       
 107632     HV9 
 A76      VB9854 
 762      AV109 

 A8654 
 B54 
 H 
 B543 

West  Noord  Oost  Zuid 
      pas 
pas  1   2   dbl 
rdbl  4   5   pas 
pas  pas 
 
De start is A, getroefd met 8. V, gedekt A en 2. Een kleine harten naar H. 
Vervolgens 9 voor A van noord. Die gaat verder met schoppen, getroefd met 9.  
 
Je speelt V en wat kan noord doen?  

• Introeven met 3, oost kan de laatste troef ophalen, met 4 oversteken en 2 klaveren 
dumpen op de harten en een klaveren snitje.  

• Noord troeft niet in: je speelt 4 naar 6, noord kan deze pakken met 10, maar nu 

is 7 de entree voor de vrije harten. Noord duikt 6, dan ga je harten spelen, noord 
doet zijn klaveren weg. Dan trek je gewoon weer troef en haal je zelfs een overslag. 

Ook opstappen met A en ruiten na helpt niet. Weliswaar zit de harten kleur nog 
geblokkeerd en ben je te vroeg in de dummy. Dan kun je weer de klaveren snit nemen en 

doordat H 2e valt geef je alleen nog een slag af aan B. 
 


