
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Vier” 

Dinsdag 31 januari 2023,  3e avond Parencompetitie Clubranking 

door Ton Mook 

Opnieuw een avondje paren met een senior. Na wat mindere avonden moesten we aan de bak om 

in de B te blijven. Het getal vier kwam achteraf - na een snelle bestudering van de spellen – naar 

voren als een terugkomend getal. Dat gevoel bij het 4e spel was er eigenlijk gedurende de avond al, 

want het vierde spel van de tafel zorgde er meestal voor dat we Happy naar de volgende tafel 

liepen. Eigenlijk wel logisch als je gemiddeld 72,62 scoort op het 4e spel. 

Vier toppen op een avond brengt mij bij The Four Tops met een happy liedje maar ook bij Happy, 

een nummer waar je toch snel een beter humeur van krijgt. 

Four Tops - Don't Walk Away • TopPop - YouTube 

Pharrell Williams - Happy (Video) - YouTube 

Zoals gezegd na precies 50% over de eerste 3 spellen het vierde spel van de eerste ronde tegen 

Theo Fonville & Hans Verveer. 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Theo Ton Hans 

2♦ pas 2SA pas 

3♠ pas 4♥ a.p. 
 

 3♠ = goede zwakke 6krt harten 

Na de Multi 2♦ opening was het niet moeilijk om in 4♥ uit te komen. Ik kreeg ♠V uit en dan ben je 

snel binnen want het spel draait om het voorkomen van de klaver verliezer. Die kan nu weg op ♠H. 

Met klaverstart moet je direct een schoppen naar ♠H spelen. Van de 13 paren die harten speelden, 

maakten maar 4 paren 10 slagen terwijl een overslag in paren veel punten oplevert. 

Ronde 2 kwamen we Sary Hilte en Arie Buijs tegen met naast een slem in het 4e spel ook een slem 

in het 2e spel. 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Ton Sary Arie 

 -  - 3♣ pas 

3♥ DBL pas 5♦ 

pas 6♦ a.p.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tdXLDkkaOQE
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


Ik heb de beste hand maar ben pas aan de beurt na 3♥. DBL is enige bod dat ik heb. Vervolgens 

was het aan Arie. 5♦ geeft niet alleen een ruitenkleur maar ook wat punten, dus dan plak je er met 

mijn hand eentje aan vast 6♦. De top was voor 6♠+1, maar ons slem leverde nog steeds 83,33% op. 

Ik vind het wel bijzonder dat er maar 3 paren in slem zaten. Niemand in de A, 2 paren in de B en 1 

paar in de C, dat trouwens uitgenomen werd met 7♥.  Een goede uitnemer maar zonder beloning 

als niemand anders in slem zit.       

 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Ton Sary Arie 

pas 1♥ pas 2♠ 

pas 4♥ pas 4SA 

pas 5♠ a.p. 6♥ 

a.p.     
 

 

Mijn hand is te mooi voor direct 4♥ dus ik open 1♥ om daarna 4♥ te herbieden. Dan weet Arie 

tenminste dat ik naast openingskracht ook lange harten heb. Dat was voldoende voor Arie om azen 

te vragen en in slem te eindigen. Ik kreeg een klaverstart en dus de mogelijkheid om het te maken. 

Ruiten is de downstart. Slag 1 genomen met ♣A en ♥B voorgespeeld voor ♥H met een ruitenvervolg 

voor ♦A. De troeven getrokken en ik heb maar 1 kans: ♠V goed en dan 3 ruiten parkeren op ♠AH en 

♣V. Het was het 4e spel van de tafel dus de snit zat goed. 

In ronde 4 tegen Marloes van Heist & Kees Vlak weer een  slem in het 4e spel. Ook beschreven 

door Aarnout.trouwens. 

 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Marloes Ton Kees 

1♣ pas 1♠ 3♥ 

4♠ pas 4SA pas 

5♦ pas 6♠ a.p. 
 

 

Ons biedverloop is identiek aan dat van Aarnout en Sibrand behalve het laatste bod. Het draait om 

♦H en wij hebben nog geen speeltje om die zichtbaar te maken. Ik besluit tot een heel veilige 6♠ en 

dat op het 4e spel van de tafel, waar we de hele avond al goed op scoren……… 33,33% 



 

Ronde 6 tegen John & Sander van der Zwet 
 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Sander Ton John 

 - pas 1♦ 2SA 

pas 3♣ 3♠ pas 

4♠ a.p.     
 

2SA = 5/5 ♣+♥ en 0-14pnt 

 

 

Na 3♠ heeft Arie een lastige beslissing: 3SA of 4♠. ♦2 start belooft niet veel goeds. Via ♦10 voor ♦V. 

♠A en een schoppen naar de ♠V. Dan ♦A en als 2SA echt 5-5 was geen introever       in Zuid 

waarna ik ♠B er uit sneed en de laatste troef ophaalde. ♣10 liep naar ♣H, waarna er een kleine 

harten kwam. Genomen met ♥H, ♣A en ♦H meegenomen en eruit met harten, waarna Sander nog 

een ruitenslag mocht brengen voor contract. Omdat 3SA+1 net wat meer opleverde, kregen we 

50% voor de moeite.  

Dan weer het 4e spel van de tafel. 

 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Sander Ton John 

pas 1♣ 1♠ 2♥ 

4♠ DBL a.p.   
 

John en Sander spelen een zwakke 1SA, dus 1♣. 

 

Net als op spel 20 kreeg ik een klaverstart en opnieuw de mogelijkheid om het te maken. Ik 

verwacht ♠Axx(x) bij Sander. Slag1 voor ♣B, harten getroefd en kleine schoppen gespeeld. Sander 

duikt en ik maak ♠V. Weer een harten getroefd en klaver gespeeld voor ♣V, dan ♣A en weer een 

harten getroefd. Dan ♣10 en noord is machteloos. Getroefd met ♠10 en bij mij een ruiten weg. Ik 

verlies nog een ruiten en ♠A voor contract en een gedeelde top. 

 

Uiteindelijk een 3e plek met 56,85%.    Tot volgende week. 


