
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 20 december 2022, Kerstdrive 

Paren, bied solide? 

Door Jaap Hazewinkel 

Na twee jaar online spelen was het gelukkig weer mogelijk om ons netjes uit te dossen en 

naar Den Hommel te begeven om de Kerstdrive te spelen. Dat moet dan ook wel mogelijk 

gemaakt worden door iemand die dat organiseert. De feestcommissie bleek niet in staat dit 

jaar om deze kar te trekken, en daarom heeft Anneke Douma de lijnen uitgezet en gezorgd 

voor de aankleding, de versnaperingen en de prijzentafel. De TC maakte het schema voor 

13 rondjes van 2 spellen. We kunnen Anneke niet genoeg bedanken voor haar organisatie. 

Eerst het lustrum en nu de Kerstdrive. Toch heb ik dat nagelaten. Bij deze alsnog, Anneke, 

blijvend op de site: BEDANKT! 

De avond was goed bezocht met 46 paren. We hadden ook oud-leden uitgenodigd (voor 

zover de email adressen nog klopten). De uitnodiging alleen al werd door velen op prijs 

gesteld, maar slechts een enkeling heeft meegespeeld. Dat mocht de pret niet drukken. De 

schudmachine had weer een paar leuke spellen gefabriceerd. 

In het derde rondje kwamen Lodewijk Tielens en Pim de Voogt op bezoek. Pim trekt er flink 

aan; hij lijkt het motto van een parenwedstrijd (bied solide) in de wind te slaan en biedt er 

vrolijk op los: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Pim  Jaap  Lodewijk Paul 

-   pas  pas  1♣ 

3♣ *  pas  3♠  pas 

4♠!  allen pas 

3♣ beloofde 5-5 hoog. Lodewijk geeft voorkeur en 

met 12 punten en een partner die alleen langere 

schoppen dan harten belooft, tankt Pim de manche 

vol. Eigenlijk een soort “regel van 11”, met 11 

kaarten in 2 kleuren wil je de manche op 4-niveau 

spelen, maar dan wel in de beste fit. Gegeven het 

biedverloop zal Lodewijk wel wat puntjes hebben, 

maar een fit is niet zeker. Vandaag zitten de harten 

3-3 en vliegt dit over tafel. NZ hebben de 

meerderheid van punten wat een enkele maal 

leidde tot doublet (zelfs van 3♠!) en eenmaal tot redoublet (4♠ xx = voor een volle top). Dit 

was 75% voor Pim en Lodewijk. Het spel erna (echt waar) pak ik ook een 6-5 op, maar dan 

in de minors: 

  



West  Noord  Oost  Zuid 

Pim  Jaap  Lodewijk Paul 

-  -  pas  pas 

pas  1♦  pas  1♥ 

pas  3♣ *  pas  5♦ 

pas  pas?  pas 

Tot mijn grote verbazing gaat het 3x pas; ik was ervan 

overtuigd dat er wel door iemand iets zou worden geboden, 

maar dat gebeurde dus niet. 3♣ is licht onderboden (belooft 

14-16 HCP en een 5-5 laag). Paul biedt 5♦. Ik waardeer 

mijn kaart niet op waarde en pas. Aan andere tafels mocht 

noord voor het eerst bieden over 4♠. In sommige gevallen 

werd 6♦ daar wel bereikt, ook aan tafel van Stef 

Leeuwenburg en Herman Klouwen, de latere winnaars van 

de Jan Meijer trofee. Herman moest na een hartenstart ♣V vinden. Hij paste de aloude 

wijsheid toe: de vrouw zit altijd links van de boer. Nou hebben we tegenwoordig geen 

handgeschudde spellen meer, maar het werkte hier wel. Ik kreeg schoppen uit en maakte 

wel 12, maar niet 13 slagen. Kennelijk ben ik te modern      . 5♦ scoorde 47% bij 12 slagen, 

13 slagen zou 72% zijn geweest 

Even later doe ik het wel even goed als Herman Klouwen. We speelden tegen Jan Epskamp 

en Dick van der Wolf. 

West Noord  Oost  Zuid 

Jan  Jaap  Dick  Paul 

-  -   1♥  1♠ 

2♥  3SA  allen pas 

Partner moet maar een stop in klaver hebben… en 

dat was ook zo. Inderdaad eenzelfde biedverloop als 

bij Stef en Herman.  

René van Dijk en Thomas Albertz (al anderhalf jaar 

lid maar nu voor het eerst op de club – hij honoreerde 

het motto van Kerst: “Komt allen tezamen”) hadden 

tegenstanders die dit niet geloofden: doublet. Nog 

steeds contract natuurlijk, voor hen een volle top. 

3Sa contract was al 77%. 

Even later schuiven Piet Dekker en Remco Schobben door onze richting uit:  



 

West  Noord  Oost  Zuid 

Piet  Jaap  Remco  Paul 

-  -  -  1Sa 

pas  3♦ *  pas  3♥ 

allen pas 

3♦ is een soort multi: een 6-kaart in een hoge kleur maar te 

weinig om zelf de manche te bieden. Paul moet maar kijken wat 

hij doet, alles wat hij biedt is “pass or correct”. Paul heeft maar 

een doubleton en heeft met 11 punten een 12-14 Sa geopend 

(soms een goede 11) dus wordt de manche niet geboden. Nu 

zijn er 0 verloren punten in schoppen en 11 slagen…. 23% voor 

de moeite. 

Ook op het volgende spel stoppen we af in 3♥ en opnieuw zijn er 11 slagen. We speelden 

tegen onze viertallenmaatjes Adriaan Vos en Martin Engelberts: 

West Noord  Oost  Zuid 

Martin Jaap  Adriaan Paul 

-  -  -  pas 

pas  1♥  2♦  2♥ 

2SA  dbl *  3♣  3♥ 

allen pas 

Er zijn wederom vrijwel geen verloren punten in de 

zuidhand. Mijn doublet zal wel kracht aangeven, maar 

Paul is minimaal. Als 3♦ betekent dat ik er kort in ben, 

dan zou dat een veel beter bod zijn geweest. Enfin, 

met 3♥ waren we in de minderheid en de score was 

navenant (7%). 

Martin mist vervolgens de manche niet: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Martin  Jaap  Adriaan Paul 

1♦  1♥  dbl  pas 

3SA  allen pas 

Ik start ♣V en Paul duikt; Martin maakt de slag. Hierna 

volgen vele ruiten en ik kom in drie kleuren onder druk te 

staan. Martin heeft weinig moeite de verdeling te lezen en 

gooit mij twee keer in om zo een overslag te maken. Ja, 

dat kan ik voorkomen door ♠A sec te zetten en ♣B6 te 

bewaren. Maar ♠A sec zetten, daar was ik te laat mee. Als 

Paul ♣A, ♣ na speelt in de eerste 2 slagen word ik maar 

één keer ingegooid en is de score draaglijker (39% voor 

contract, 9% voor 3Sa+1). 

Ze zeggen wel eens dat je geen scherpe manches moet bieden in paren, maar Paul en ik 

hebben die raad iets te letterlijk genomen, dus scoorden we matig. Het was echter wel weer 

een top-avond, zo met zijn allen! Gezellige feestdagen gewenst! 


