
Afgelopen dinsdag op de club... 
 
Dinsdag 6 december 2022, 3e avond clubranking butler 
 
Geïnspireerde acties … 
 
Door Felix Ophorst 
 
Zo nu en dan doet iemand iets minder voor de hand liggends dat goed uitpakt. Dat 
zou je ‘gewaagd’ kunnen noemen of lovender: ‘briljant’. Ik houd het maar in het 
midden en noem het ‘geïnspireerd. Het gebeurde twee keer aan één tafel, tegen 
Arjen Salari en Gerwin Middelkoop.   
De eerste actie was voor mijn rekening: 
 

   
W  N  O  Z 
-  -  -  1♣ 
pas  1♦  dbl  1♠ 
pas  1SA  pas  3SA 
a.p. 
 
Het spel hiervoor had Arjen op vaardige wijze 4♥ gemaakt naar mijn inschatting goed 
voor -5 of -6. Ik vond dat er maar wat moest gebeuren. Ruiten van top af aanvallen 
kon niet winnend zijn gegeven het 1♦-bod van noord. Schoppen heer is evenmin echt 
aantrekkelijk gegeven het 1♠-bod van zuid. Passief harten of klaveren ging me te ver 
met dit ruitenbezit. Ik deed mijn ogen dicht en startte een kleine ruiten. Arjen legde 
de dummy vol vertrouwen neer “als je 2 slagen hebt zijn we binnen’. JW, aan slag 
met ◊B kon nauwelijks geloven dat ik onder AHK was gestart. Hij dacht een tergende 
seconde of 15 na over een switch maar legde uiteindelijk ‘toch maar’ ♦5 op tafel.  
+6 imps voor 3SA -1 i.p.v. -6 bij iedere andere start. Gerwin, een beetje sip: ‘tja, die 2 
slagen had ik wel voor je, maar helaas’. 
 
 

Spel 11  

Z/- N Gerwin   
  A10   

   H652   

   10642   

W JW  982 O Felix 

 B954    HV2 

 VB10    9743 

 B75    AHV83 

 654 Z Arjen  7 

   8763   

   A8   

   9   

   AHVB103   

  

 

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


Het spel daarna nam Arjen wraak. 

 
W  N  O  Z 
pas  pas  pas  1♣ 
2♦  dbl  3♦  3♥ 
pas  4♥  a.p. 
 
Start ruiten. Veel leiders zullen snijden op harten heer, drie hartenslagen en klaver 
aas verliezen en down gaan. Arjen besefte dat hij van de klaveren moest leven en 
besloot die kleur eerst aan te vallen. Ik nam de aas en speelde de vrouw terug (de 
vrouw zetten helpt niet, dan komt er klaveren naar de tien. Aan slag met klaver heer 
zag Arjen dat hij zich twee harten verliezers kon permitteren en hij sloeg harten 
aas… Dat kostte 10 imps want 4♥ was tweemaal gehaald en vier maal down gegaan. 
 
We verdienden er 12 tegen Dirk-Jan Vonk en Bart Schweitzer: 
  

Spel 12 

W/NZ N Gerwin   
  A1042   

   10864   

   AH   

W JW  1073 O Felix 

 V873    B96 

 H    B973 

 V87532    B964 

 98 Z Arjen  AV 

   H5   

   AV52   

   10   

   HB6543   

  



 
 

W  N  O  Z 
-  -  pas  1♦ 
2♥  dbl  3♥  …dbl   
a.p. 
 
Het 2♥ bod met zulke slechte harten durf ik ook nog wel ‘geïnspireerd’ te noemen. 
We hadden recht op 10 slagen met de harten 2-2 en ♣V goed. Toen de rook was 
opgetrokken bleken we er zelfs 11 te hebben gemaakt (vraag me niet hoe, ik was ff 
weg, maar ongetwijfeld is ♠A verzopen).  
 
We verdiende nog eens 11 imps in een hevig aangetrokken (zo u wilt geïnspireerde) 
3SA, die down kan maar werd gemaakt.  Al met al finishten we +9 en staan we 
volgens het clubranking systeem gebeiteld in de B-groep. 

Spel 14 

O/- N DirkJan   
  A1085   

   V2   

   A972   

W JW  A32 O Felix 

 94    H762 

 B76543    AT8 

 -    10643 

 HB987 Z Bart  104 

   VB3   

   H9   

   HVB85   

   V62   

  


