
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Tegenwind” 

Dinsdag 21 maart 2023,  9e avond Parencompetitie Clubranking 

door Ton Mook 

Het was weer zo’n echte parenavond met veel ups en downs. In elk spel kan een slagje meer of 

minder een wereld van verschil maken. In de Butler kun je een slechte uitkomst of niet optimaal 

afspel vaak beter parkeren omdat het nauwelijks impen kost. In paren is dat een stuk lastiger te 

doen, althans dat is mijn ervaring. 

En dan heb je soms ook het gevoel dat je wind tegen hebt. Je verwacht een goede score en dan 

blijkt het net andersom te zijn. En soms denk je Hallelujah. 

Bob Seger: Against the wind - YouTube 

En voor velen misschien wel de mooiste uitvoering van Hallelujah van Leonard Cohen maar door 

Lucy Thomas 

Hallelujah - Lucy Thomas - (Official Music Video) - YouTube  

 

Eerst twee gewone spellen (gemiddeld 50%), gevolgd door een foutje bij ons en dan komt spel 8 

tegen Martin Bootsma en Kees Jan Willemsems. 

 

8    
West Noord Oost Zuid 

Martin Ton Kees Jan Arie 

1♥ DBL 3♥ 5♦ 

pas 6♣ pas 6♦ 

a.p.       
 

 

Ik vond mijn hand te mooi voor een volgbod, dus eerst DBL. Ik verwachtte niet om mijn 2e bod al op 

6-niveau te moeten doen, maar 6♣ voelde in elk geval als een ‘normaal’ rebid. Arie maakt er dan 

uiteraard 6♦ van. Na de start van ♥H, genomen met ♥A, speelde Arie een ruiten voor ♦A, waaronder 

♦V viel voor 13 slagen en 100%. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qQxXpgKNpg
https://www.youtube.com/watch?v=4hjgkvuKES8


 

 

Ook in de 2e ronde ook twee gewone spellen (bijna 50%) en een foutje bij ons, maar ook met spel 

15 tegen Frans Lejeune en Marc Mentink. 

 

15    
West Noord Oost Zuid 

Arie Frans Ton Marc 

 -  -   - 1♠ 

pas 1SA DBL 2♠ 

pas pas 3♥ a.p. 
 

Opnieuw begin ik eerst met DBL en als ik na 2♠ opnieuw aan de beurt ben, bied ik 3♥. Niet opnieuw 

een DBL omdat ik beslist geen 2♠X wil tegenspelen. Start ♦4 voor ♦A, kleine klaver naar A en ♥7 

naar ♥B voor ♥A. Zo verlies ik twee harten, een ruiten en een klaver voor 3♥ contract en 91% 

Ronde 3 had eigenlijk alles in zich qua karakteristiek en uitkomst van de avond, tegen Agnes 

Wesseling en Letta de Greve. Wind tegen, wind tegen, een foutje en Hallelujah dwz cadeautje van 

de tegenpartij      

 

 

21    

West Noord Oost Zuid 

Arie Agnes Ton Letta 

 - 1♣ pas 1♠ 

pas 2♣ pas 2♠ 

pas pas DBL 3♠ 

DBL a.p.   
 

Een redelijk normaal biedverloop, dat ik via een DBL open houd. Met als niet helemaal onverwacht 

een strafdubbel op 3♠. 3 down en +800. In de C goed voor 100%, in de A voor 67%.. en voor ons? 

42% en een beetje wind tegen? 

  



 

  

West Noord Oost Zuid 

Arie Agnes Ton Letta 

 -  - 2SA pas 

3♣ pas 3♠ pas 

4♦ pas 4♥ pas 

4SA pas 5♣ pas 

6♠ a.p.    
 

 

   

     

     

     

     

     

     

     
Resultaat 6♠ +1 voor maar 25%. In de A was het 0% geweest, in de C maar 21%. 

Wind tegen of namen we de verkeerde route? 

Hadden we het beter kunnen doen? 

West Noord Oost Zuid 

Arie Agnes Ton Letta 

 -  - 2SA pas 

3♣ pas 3♠ pas 

4♦ pas 4♥ pas 

4SA pas 5♣ pas 

5♦ pas 5SA pas 

6SA? a.p.   
 

5SA belooft bij ons troefvrouw en 1 heer. 

Het gaat eigenlijk om de harten. Als je de afspraak hebt om op de vraag naar troefvrouw specifieke 

heren aan te geven dan ben je er volgens mij. Na 5♦ kun je dan 6♣ bieden voor troefvrouw en ♣H. 

Dan kun je 13 slagen tellen en 7SA bieden. 

 

Tot slot spel 26 tegen Ferdinand Verwijs en Peter Hendriks. 

 

  



 

 

  

26    

West Noord Oost Zuid 

Peter Ton Ferdinand Arie 

 -  - 1♣ DBL 

1♥ 1♠ pas 2♠ 

DBL a.p.     
 

 

 

Op zich niet zo heel veel bijzonders. Uiteindelijk ga ik 1 down voor -200. Dat voelt in een paren 

wedstrijd natuurlijk al niet lekker. Dan kijk je naar de scores. Twee paren mochten zelfs 3♠ 

ongedubbeld spelen. Toch een beetje wind tegen. 

Uiteindelijk plek 13 (!) met 44,35%. Het was dus niet onze geluksdag. 

Hopelijk een slechte generale en een goede uitvoering aankomende zaterdag in Zwolle. 


