
Afgelopen dinsdag op de club... 
 
Dinsdag 14 februari 2023, 5e avond clubranking butler 
 
Meevallers 
 
Door Felix Ophorst 
 
We verlieten dinsdag Den Hommel met het idee dat onder de 50% hadden gescoord, 
onder meer door 2 opeenvolgende kogelronde zaalnullen op de tweede tafel (beide 
natuurlijk veroorzaakt door eigen acties). Maar daarna deden we eigenlijk niet meer 
zoveel fout en de paar slechte scores waar we nog tegenaan liepen waren het 
gevolg van goede (bied)acties van de buren waar we niets aan konden doen. Toch 
was de verrassing groot toen ik de score op de site voorgetoverd kreeg: 55%. Dat 
kwam doordat we soms onverwacht 3x 100% en 2x 90% bleken te hebben gescoord. 
Meestal ‘krijgertjes’. Ik beschrijf de topscores (ook wel eens lekker) maar de namen 
van opps laat ik weg, ramptoeristen zoeken dat maar op. 
 

W  N  O  Z  
      1♣ 
2♥  dbl  3♥  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Het 2♥-bod vul tegen niet kan nog net, hoewel de hartenkleur m.i. ondermaats is. 
Mijn doublet is volstrekt standaard. Oost vond schoppen AV goed geplaatst (was ook 
zo) en stelde zich kennelijk ook wat meer voor van de hartenkwaliteit. 3♥ kwam niet 
door de controle (ik had met 12 punten serieuze manche interesse tegenover de 
opening van partner). Dat 3 down ons de top opleverde is duidelijk. 
 
Twee tafels later opnieuw een top waar we dit keer helemaal niets voor hoefden te 
doen: 
 
  

Spel 19  

Z/OW N Felix   
  HB97   

   H   

   A97   
  B8742  

 T63    AV852 

 A87532    B4 

 HV    T532 

 63 Z JW  T5 

   4   

   VT96   

   B864   

   AHV9   

  

 

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


 

W  N  O  Z 
    1♠  pas 
pas  dbl  2♣  2♥ 
allen pas 
 
Zuid volstond met een weliswaar vrijwillig geboden maar jumploze 2♥. Enerzijds kijkt 
hij inderdaad aan tegen een verzameling vrouwen en boeren, maar anderzijds heeft 
hij een vijfkaart en een ijzersterke aas sec. Noord heeft een mooie hand maar zijn 
maat kan niet tegen veul veel zwakker zijn. Het hele veld zat in 4♥. Bingo voor ons. 
Dan een spel waar we ‘onverdiend’ de top scoorden: 
 

W  N  O  Z 
      pas 
2♣*  2♠  allen pas   * zwak majors of sterk 

Spel 6  

O/OW N    
  T5   

   AH74   

   H53   

W JW  HV65 O Felix 

 B3    AH864 

 T5    82 

 BT98642    V7 

 T8 Z   A972 

   V972   

   VB963   

   A   

   B43   

  

 

Spel 19  

Z/OW N Felix   
  HVB86   

   A   

   9875   
  H52  

 T642    973 

 V975    HT32 

 AT    H53 

 AT6 Z JW  983 

   A   

   B864   

   VB62   

   VB74   

  

 

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


Bij het openingsbod kun je je vraagtekens zetten met 2 azen in de zijkleuren en één 
vrouw in de aangeboden kleuren. Als west past open ik 1♠ en bereiken we zeker een 
ruiten deelcontract. Maar goed, wat nu te doen met de noordhand? M.i. te goed om 
eerst te passen en dan later (als de buren hun hartenfit hebben vastgesteld) in de 
pass out in actie te komen. Een doublet heeft ongeveer hetzelfde nadeel: oost meldt 
zijn harten voorkeur en zuid heeft misschien te weinig om op 3-niveau te bieden 
tenzij ik dan opnieuw doubleer, maar dat vind ik nogal aangetrokken. Ik besloot om 
maar meteen de ziel van mijn kaart in de aanbieding te doen en bood 2♠ ondanks de 
vrijwel zekere 4-kaart of misschien zelfs wel 5-kaart voor me.  
Kennelijk hadden de meeste oostspelers gepast, want het veld zat in 3♦ (een veel 
beter contract) of in 3SA (een veel slechter contract). Oost startte harten en ik gaf 
eerst maar eens een klaverslag af. Nu is het contract veilig als de klaveren 3-3 zitten: 
5♠, 2♣ en ♥Aas. Tot mijn verbazing kwam er geen harten door, wat me op contract 
houdt voor een middenscore. Toen ik later ook nog een ruiten mocht maken hadden 
we +1, zelfs beter dan degenen die een overslag haalden in 3♦.  
 
Op de laatste tafel scoorden we zoals gezegd nog 2x 90% wegens (te) hoog bieden 
van de oppositie. Alweer: we hoefden er niets voor te doen. Al met al mogen we 
zeker spreken van een avond vol meevallers :>) 
 
.  
 
 
 


