
AFGELOPEN VRIJDAG IN DE NBB BEKER……    

‘‘Leuker dan Nederland - Argentinië” 

Vrijdag 9 december 2022, Ronde 1, tegen Dombo  

door Jaap Hazewinkel 

Deze wedstrijd zou eigenlijk eerder gespeeld moeten zijn, maar Dombo kreeg de speelgelegenheid 

niet voor elkaar. Daarom werd er uiteindelijk gespeeld gelijk met de clubavond van BCO. Nou was 

die ook niet best bezocht, want er werd een potje gevoetbald in Qatar. Sommige mensen vonden 

dat belangrijker. Wij zorgden nog voor enige omzet deze avond. Ik herinnerde mij de wedstrijd 

Nederland-Duitsland in 1988. Die werd gespeeld op een dinsdag en ook die avond heb ik 

gebridged. Helaas voor de voetballiefhebbers liep het deze keer niet goed af voor Oranje. Het liep 

wel goed af voor Star. Na een eerste ronde waarin Dombo de meeste punten scoorde stelde Star 

snel de zaken op orde.  

De eerste ronde werd onder andere verloren door dit slem: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Jaap   

-  -  -  pas 

2♣ *  2♦  pas  3♦ 

3♥  pas  3♠  5♦ 

pas ** pas  5♥  pas 

6♥  allen pas 

2♣ was zwak met ruiten of MF. Ik kan nu 

wellicht 2♠ bieden of doublet, ik heb immers 

iets. Het is echter geen 6♠ want dat sneuvelt op 

een tweede ronde ruiten. Ik dacht: “ik hoor het wel”. Na 3♥ bied ik 3♠ en dat is wel licht positief. Na 

5♦ is pas van Paul forcing. Zijn plan is na doublet 5♥ te bieden (pass & pull). Omdat ik zelf 5♥ bied, 

maakt Paul er slem van. Er wordt uiteraard ruiten gestart, getroefd. Paul steekt over naar ♣H en 

speelt een harten naar de heer. Als deze houdt steekt hij over naar ♠H en speelt weer harten. Zuid 

duikt opnieuw en nu snijdt Paul op ♥B. Eén down. Ik bekritiseerde Paul’s keus, onder meer omdat 

noord niet zeker kan weten dat ♠H een entree is en op zijn minst even nagedacht zou hebben 

alvorens ♥A te duiken. 

Ik heb suitplay geraadpleegd en ook suitplay is het niet eens met Paul. Het lijkt op het moment van 

spelen een 50-50 decision. Een 4-1 zitsel ga je niet aankunnen en rechts moet één van de 

honneurs hebben wil je een kans maken. Wat mij betreft de doorslag geeft is dat ♥H hield terwijl 

noord geen echt probleem leek te hebben. Mocht ♥10 toch de goede kaart zijn geweest, dan moet 

je tegenstander maar feliciteren. 

In de tweede ronde won Star voldoende impen om in totaal de leiding te nemen. Dit spel droeg 

zeker bij. 4♠ is een uitstekend contract, maar het zit slecht voor leider. 

  



West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Jaap   

-  -  -  pas 

pas  1♠  pas  2Sa * 

pas   4♠  allen pas 

Ons nevenpaar stopte af in 2♠, gemaakt met een 

overslag. In de andere wedstrijden werd 4♠ 

geboden en het werd allemaal gemaakt, op de 

tafel na waar OW (Rian en Willem) een redding 

in 5♦ zochten. Dat ging voor 500. 

Vreemd dat 4♠ verder gehaald werd. Wij vonden het niet moeilijk. Ja, als je als oost harten start is 

er geen probleem voor leider. Aan de andere tafels werd een kleine ruiten gestart, ook mijn keus. 

Leider pakte ♦A en troefde een ruiten: ♦B-♦H-♠2-♦V! Ik wist niet hoe snel ik ♦V onder moest gooien: 

ik wilde harten van partner! Na twee keer troef speelde leider klaver en Paul, aan slag, kaartte 

inderdaad harten na; dit deed hij nogmaals toen hij opnieuw met klaver aan slag kwam. 

Er volgde een saai rondje (4x 3SA aan onze tafels) en toen een rondje waarin we les kregen van 

Tim Heeres en Petra Erne (-24). Star echter vergrootte de voorsprong gestaag. De genadeklap in 

ronde 5 kwam op dit spel: 

Op 5 van de 6 tafels speelden NZ het voor de 

hand liggende contract van 3Sa; twee keer met 

zuid als leider, drie keer met noord als leider.  

Met zuid als leider kan 3Sa niet down. De 

logische start van een kleine klaveren maakte het 

de leider wel makkelijk. Met noord als leider kan 

3Sa down maar dan moet oost (ik ook dus), 

starten met klaveren. Dat is niet logisch met dit 

hartenbezit. Als de hartenstart gedoken wordt kan 

ik opnieuw klaveren switchen maar de kleine 

harten in dummy lachten mij toe: ik speelde harten door. Als ik klaver switch en de snit verliest en 

partner harten terugspeelt dan moeten we ons best doen om mij weer aan slag te krijgen: Leider 

speelt een schoppen naar de heer en dan moet partner ♠V eronder gooien! Dan wordt mijn ♠B een 

entree. 

Leider nam de tweede harten en speelde ruiten naar de boer. Die hield. Nu dook hij een schoppen 

naar mij uit en ik incasseerde twee hoge harten en speelde na Paul’s signaal eindelijk klaveren. 

Leider geloofde niet dat de ruiten en schoppen verder rond zouden zitten en sneed….  

 

 


