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Dommy
Officieel orgaan van de Studentenbridgeclub Dombo

23e jaargang - nummer 1 - september 2009

Inleiding

Lieve leden,
 
Tot verbazing en schrik heeft de redactie 
geanalyseerd dat de Dommy grotendeels door 
buitenlandse handen in elkaar wordt gezet. 
Jannes doet zijn redactionele dingen onder 
de Californische zon, “Bijna papa” Kees levert 
al jaren kopij vanuit Strasbourg. En laten we 
“Bijna 40” KJ niet vergeten, die woont al zo 
lang als we ons kunnen herinneren op zijn eigen 
planeet.
 
Over deze Dommy, Martijn heeft een mooi 
verslag van de Dies ingeleverd, en Kees is 
wederom record inzender. Veel leesplezier!
 
Jullie redactie,
KJ, Vincent & Jannes
 
P.s. Aan een datum kopijsluiting doen we niet 
meer, we brengen weer een Dommy uit zodra 
de hoeveelheid kopij afdoende is.

Kees-Jan, Vincent & Jannes
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Downslagen? Overslagen? Martijn Biedt Onbevreesd!
Martijn Schoonderwoed

Er zijn, zoals iedereen weet, in principe twee 
personen die de Dombo Dies niet mogen 
winnen: de winnaar van het jaar ervoor en Wim 
van de Fliert. Overigens zijn die twee mensen 
vaak dezelfde. Wim is dit jaar geen echte 
kanshebber, aangezien de Diescommissie in haar 
oneindige wijsheid (of slinksheid) de Diës van 
2009 heeft gepland op de dag dat in de Tweede 
Divisie viertallen de laatste twee wedstrijden 
gespeeld moeten worden. Aangezien Wim 
daarin uitkomt (voor de concurrent nog wel, 
de overloper!), kan hij de ochtendzitting niet 
meespelen. Hulde voor de organisatie dus op 
dit punt! Die organisatie is ook dit jaar weer in 
de vertrouwde handen van Charlene, Nienke 
L. en Eldert. Zij hebben wederom voor een 
perfect georganiseerde dag gezorgd, dat moet 
gezegd worden. Zelfs als er op het laatste 
moment twee uitvallers blijken te zijn en twee 
mensen van de organisatie dus mee moeten 
spelen, loopt alles gesmeerd. 

En zo verzamelen zich 44 enthousiaste 
bridgers zich die zaterdag 28 februari in 
Mick O’Connels, sinds enkele jaren de vaste 
startplek. Zowaar, iedereen is op tijd. Of dan 
toch vrijwel op tijd. Ig Nieuwenhuis, voorzitter 
van BCO (en ook mijn teamgenoot in de 
viertallencompetitie dit seizoen; ja, ook ik ben 
een overloper) heeft moeite om de bouwput 
die Utrecht tegenwoordig is te doorkruisen en 
zijn auto te parkeren. Gelukkig komt hij vlak na 
Nienkes inspirerende speech toch aangesneld, 
zodat we, geheel tegen de Dombo-tradities in, 
op tijd kunnen beginnen. Er moeten regelmatig 
flinke stukken gewandeld worden; sommigen 
vinden het zelfs te ver om te lopen en pakken 
de fiets. Gelukkig is het droog, zodat ons het lot 
bespaard blijft om als we weer net een beetje 
opgedroogd zijn alweer te moeten vertrekken. 

Vreemd genoeg heeft Fliert vorig jaar niet 
gewonnen. Hij is toen niet verder gekomen 
dan het brons achter officieel fossiel Kees-
Jan en Nienke L.. Zelf ben ik dat jaar na een 
behoorlijke middagzitting in de avond volkomen 
ingestort (oorzaak: drank, gevolg: nog meer 
drank) en in de achterhoede beland. Als ik 
het me goed herinner, was mijn instorting nog 
wel goed voor de prijs van de grootste daler. 

Fijn hoor... Dit alles heb ik gelukkig al lang 
verdrongen. Het gaat er dus alleen maar om 
dat KJ vooral niet wint. En wat wil het toeval? 
Al op de allereerste tafel zal hij tegenover mij 
plaats gaan nemen. Ik zou hem dus zeker een 
paar ronde nullen aan moeten kunnen smeren. 
Op weg naar de kroeg (Marktzicht) loop ik met 
Remco vdH, een van onze tegenstanders, hier 
nog wat over te dollen. Maar ja, ik hou niet van 
dit soort competitievervalsing, dus het is aan de 
tegenstanders om op eigen kracht de toppen 
binnen te slepen. Dat lukt (helaas?) niet erg 
goed.

Op het derde en laatste spel van de ronde heb 
ik een klassiek probleem:

[ T973
] AB6
{ T93
} AT3

KJ opent 1NT. Stayman? Inviteren? Om niets 
van zijn hand te verraden besluit ik om KJ 
zonder omwegen en zonder pardon in 3NT 
te parkeren. Dat maakt in ieder geval het 
tegenspel wat moeilijker. Soms haal je zo wel 
eens een 3NT die je eigenlijk niet mag maken. 
Geert start met ruiten 5:

Spel 3 [ V54
Z/OW ]  985
  {  AB865
  } 84
[ HB1)   [ T973
] HV74   ] AB6
{ HV72   { T93
} H62   } AT3
  [ A862
  ] T32
  { 4
  } VB975

1) in het document met de spelverdelingen staan de 
kaarten in het Engels genoteerd. Hier staat dus eigenlijk 
‘KJ’. Wel zo toepasselijk.

Door deze wat ongelukkige, maar zeker 
begrijpelijke, start weet KJ een overslag te 
maken. Net als de eerste twee spellen levert 
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ons dat 80% op. Niet echt een geslaagd begin 
van het plan om KJ niet te laten winnen. 
Gelukkig begrijpt Jet in de tweede ronde een 
stuk beter wat de bedoeling van deze dag nou 
eigenlijk is en ze smeert hem twee scores 
van 10% aan. De oplettende lezer is wellicht 
opgevallen dat ik de Oostplaats inneem, iets dat 
die dag wel vaker zal gebeuren.

De tweede ronde neem ik na een fikse 
wandeling plaats tegenover Patrick. We spelen 
in een broodjeszaak en Patrick grijpt dit 
buitenkansje meteen aan door een broodje 
te bestellen. Gelukkig is het een bagel, zodat 
de saus tijdens het eten door het gat in het 
midden zich toch een weg naar buiten weet 
te werken, een fijne kliederboel tot gevolg 
hebbende. Links van mij zit de bridgende barjuf, 
rechts ons aller voorzitster. Lauri en Elske 
dus. Tja, een broodjeszaak. Daar hebben ze 
natuurlijk geen bier. Daardoor, en door Patricks 
wanhopige pogingen om het broodje, en vooral 
de saus, op de gebruikelijke manier weg te 
werken, zit ik op het eerste spel niet op te 
letten en ga ik in 2] (na een rechterkantje-2{ 
opening) volledig onnodig één down. Het spel 
erna krijgen we de punten weer terug als ik 5}
mag maken (na 1{- 2}- dbl - 5}-a.p.) doordat 
er in de dubbelrenonce gespeeld wordt. Om 
nog wat meer zout in de wonden te wrijven, 
blijkt het ook nog eens 5{ voor de buren 
te zijn. Niet dat ik ze dat had laten spelen, 
overigens.

Ook hier is het laatste spel weer interessant:

Spel 6 [ H843
O/OW ]  85
  {  T5
  } AHBT4
[ VT976   [ B2
] V3   ] AHBT74
{ B8762   { 43
} V   } 652
  [ A5
  ] 962
  { AHV9
  } 9873

Elske en Lauri bieden overtuigend naar de 
prima 5}:

West Noord Oost Zuid
Patrick Elske Martijn Lauri
  2{1) pas
2] 3} pas 3{2)

pas 4} pas 5}
a.p.

1) rechterkantje, dus onder andere een zwakke twee in 
harten
2) vraagt meer informatie (en vooral een hartenstop)

Ik doe nog mijn best dit contract te torpederen 
door te beginnen met twee hoge hartens, maar 
het mag allemaal niet baten. Het contract is 
met geen tien paarden te verbranden en levert 
de dames een verdiende 70% op. Er staat ook 
een keer +420 voor Noord-Zuid op de lijst en 
zelfs een +430 (3NT+1 terwijl je zes topslagen 
mist?) en Dombo zou Dombo niet zijn als er 
niet iemand voor 800 zou gaan...

De derde ronde brengt mij, terug in Mick 
O’Connels, tegenover Sjors “El Loco” Niesten 
met Annet en Ig als tegenstanders. Annet, 
self-proclaimed gevoelsspeelster, voelt op het 
eerste spel de troeven niet goed en haalt acht 
slagen in een schoppendeelscore. Wij zijn de 
beroerdsten niet, dus we geven wat terug 
door zelf te hoog te bieden in plaats van de 
tegenstanders down te spelen. Wederom is het 
laatste spel boeiend:

Spel 9 [ BT863
N/OW ]  6
  {  HB43
  } 975
[ H   [ AV9
] AVBT   ] H9532
{ VT65   { A98
} VT83   } AB
  [ 7542
  ] 874
  { 72
  } H642

West Noord Oost Zuid
Sjors Annet Martijn Ig
 pas 1] pas
3[1) pas 6]2) a.p.

1) splinter
2) Sjors: “I like your style”
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Ig start een kleine klaveren, waardoor ik in 
die kleur geen verliezers meer heb. Na het 
trekken der troeven kan ik op de schoppens 
twee ruitens wegpoetsen en sta ik alleen een 
ruitenslag af. Na een neutrale start (troef 
bijvoorbeeld) is het het beste om de dubbele 
ruitensnit te nemen en op een ontwikkelde 
ruiten klaveren boer te dumpen. Gelukkig voor 
Ig werkt dat ook. We babbelen nog wat na, 
ook met de andere tafel en wat er nog van de 
organisatie over is (Eldert dus) en al snel is het 
tijd om de volgende locatie op te zoeken. In 
mijn geval is dat café Hofman.

Vincent van der Vliet bezet de Weststoel en 
Gert-Jan zit Zuid. De noordspeler laat even 
op zich wachten. Ronde 4, tafel 4: dat moet Jan 
Ackerman zijn. Stipt op tijd komt hij binnen. 
Het blijkt dat het tijd is geworden voor de 
eerste gedubbelde contracten. Eerst heeft Jan 
het volgende probleem:

[ H84
] HT876
{ AH
} AV2

Vincent opent op de eerste hand (allen 
kwetsbaar) 1[ en dan mag Jan. Hoe ga je 
vertellen dat je dit allemaal hebt? Ik zie drie 
mogelijkheden:
- Eerst doubleren en daarna harten bieden. Dit 
heeft als nadeel dat je eigenlijk betere en lagere 
hartens belooft;
- Eerst doubleren en daarna Sans bieden. 
Nadeel: je kan wellicht je vijfde harten niet 
vertellen, zodat je een goede 5-3 fit zou kunnen 
missen;
- Toch maar 2] volgen in de hoop dat je later 
nog kunt doubleren om je ruime overwaarde 
aan te geven. Nadeel: 2] zou rondgepast 
kunnen worden en met twee (of meer) 
overslagen over tafel kunnen vliegen.

Erg lekker voelt het allemaal niet, maar je moet 
toch een keuze maken. Waar ik zou kiezen voor
doublet gevolgd door een NT-bod, besluit Jan 
tot de eerste aanpak. Na mijn 2[ en twee maal 
pas mag hij weer en hij biedt consequent 3]. Ik 
leg de lat nog wat hoger nog 3[ met en Gert-
Jan verhoogt naar 4] met [ 6, ] B9, { VB9652, 
} T854.

Ineens krijgt Vincent (geheel tegen zijn karakter 
in) een rode waas voor zijn ogen. Te veel bier? 
Te weinig bier? In ieder geval haalt hij zijn 
hakbijl tevoorschijn en hij klieft de tafel dwars 
doormidden. Grommend kijkt hij in het rond. 
De gasten aan de tafels om ons heen kijken 
verbouwereerd naar ons, sommigen raken zelfs 
enigszins in paniek. Het personeel begint zich 
er ook mee te bemoeien. Ze dachten blijkbaar 
dat bridge een beschaafde sport was... Er 
wordt gedreigd met de politie en de mannen 
met de witte jassen. Drie weken in een mooi 
groot huis (met een nog mooier stalen hek 
eromheen) in een bosrijke omgeving liggen 
bijna in het vooruitzicht voor Vincent. Zo 
ver komt het echter niet. In mijn partnership 
met Patrick, Dombo’s huisapotheker, heb ik 
hem een paar potjes Diazepam en Oxazepam 
af weten te troggelen (“Mijn maten gaan dat 
nodig hebben!”). Ik geef Vincent een paar 
pilletjes en langzaamaan gaat het weer wat 
beter. Ondertussen wordt er een nieuwe tafel 
geregeld en ik spreek af met de kroegbaas dat 
alle schade vergoed wordt. Jan lijkt ook wat 
overstuur, dus die krijgt ook wat van Patricks 
snoepjes.

Zodra de boel weer wat gekalmeerd is, mag 
Jan aan het hopeloze parcours gaan beginnen. 
Na schoppen aas uit en troef na is er geen 
houden meer aan en Jan gaat voor 1100. Ik heb 
trouwens heel enge verhalen gehoord over 
vreemde biedverlopen, redoubletten en 1600 
(ook bekend van de Slag bij Nieuwpoort).

Op het laaste spel vergis ik me en volg ik 3{ 
over de 1] van Jan, denkend dat we zwakke 
sprongvolgbiedingen spelen. Maat kijkt op het 
linkerkantje van de systeemkaart en ziet daar 
inderdaad “intermediate” staan. Hij probeert 
dan ook 3NT, waar Jan wel een boodschap 
voor heeft. Ik heb nog een beetje geluk: ik 
behoor te bieden alsof ik zijn uitleg niet heb 
gehoord en hij dus reageert op mijn zwakke 
jump. Maar! Vincent heeft voorgepast en kan 
dus niet genoeg hebben om 3NT kansrijk te 
laten zijn. Ik mag nu dus weglopen naar 4{. Als 
mijn maat niet voorgepast zou hebben, zou ik 
niet weg mogen lopen uit 3NT gedoubleerd. Ik 
heb dan namelijk de ongeoorloofde informatie 
dat mijn maat denkt dat ik iets heb wat op 
een opening lijkt en daar mag ik geen gebruik 
(lees: misbruik) van maken. Niet dat het veel 
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uitmaakt: 4{ gaat door fraai tegenspel voor 800 
onder de tram en mijn eerste kogelronde nul is 
een feit. Sorry, maat!

Ronde 5 speelt zich voor mij af in De 
Stadsgenoot. Hubert zit buiten te wachten met 
een glas bier voor zijn neus en vraagt mij of 
ik Noord ben. Dit moet ik ontkennen, net als 
zijn vervolgvraag of ik dan Zuid ben. Met een 
grijns op zijn gezicht zegt hij: “Maat!” en zo is 
het oude partnership Nijntje-Tijntje weer even 
in ere hersteld. Helaas (of gelukkig) mogen we 
ons vertrouwde Kamikaze-systeem (met de 
beruchte 8-11 1NT en van-God-los-preëmpts) 
niet spelen. We weigeren dan ook UPH om 
een keuze te maken uit de voorgeschreven 
systemen. Geen afspraken dus. Als dat maar 
goed gaat... 

Dat gaat het dus niet. Ten eerste gaan we 
verkeerd zitten, zodat ik even mag proeven 
hoe het is om West te zijn. Dat hoort niet veel 
uit te maken, dus we laten het er maar bij. Ik 
prop Hubert subiet in een veel te hoge 6NT, 
wat twee down gaat. Spel 13 natuurlijk. Het 
volgende spel raap ik de volgende beul op: 

[ AB5
] H7
{ AHT73
} AB5

Ik heb wel eens slechtere handen gehad. Hubert 
trapt af met een 4] preëmpt. Nu ken ik die 
man al wat langer dan vandaag, dus ik weet 
dat hij niet veel hoeft te hebben. Hij weet 
ook dat ik dat weet en kan zich dus wat meer 
veroorloven. Het blijft natuurlijk wel Hubert, 
dus waarschijnlijk had hij met ieder ander ook 
4] geopend. Anyway, ik heb een beslissing te 
nemen: wat ik ga bieden. Hubert biedt niet altijd 
als de bank van Engeland, meer als de bank van 
IJsland. (Citaat gejat van het APIH-forum, waar 
het overigens niet over Hubert gaat.) Hubert 
en ik vragen ook zelden tot nooit Azen als het 
om slembeslissingen gaat: als we denken dat 
het slem is, bieden we het gewoon. Ik kan ‘dus’ 
geen 4NT bieden. Ik probeer een rustige 5], 
een soort algemene slempoging. Met mooie 
troeven mag hij doorbieden, met een rotkaart 
zal hij passen. [ H, ] VB6543, { 98, } T932 
kwalificeert zelfs Hubert als rotkaart en hij past 

dan ook. 5] komt nog net binnen. Mooie pas 
van die man.

Dan is het tijd voor een cursus tegenspel. 
Slachtoffer is leider Tim, machteloze dummy is 
Erik.

Spel 15 [ AVB7432
N/NZ ]  9
  {  A82
  } 82
[ H986   [ 5
] B4   ] AT753
{ V954   { 763
} 754   } AHT3
  [ T
  ] HV862
  { HBT
  } VB96

West Noord Oost Zuid
Martijn Erik Hubert Tim
   1]
pas 1[ 2} pas
pas 2[ pas 2NT
pas 3[ pas 3NT
a.p.

Huberts 2} bod is erg fraai te noemen. Ik 
start dan ook met klaveren 7 (u vraagt en wij 
draaien), die voor Huberts Heer is. Hij speelt 
een kleine harten terug, die de leider zakt voor 
mijn Boer. Ik speel een kleine ruiten terug om 
de entrees van de dummy aan te vallen, en die 
loopt naar de hand van de leider. Die speelt nu 
schoppen Tien voor, die ik uiteraard niet dek. 
Hij neemt over met de Boer en incasseert het 
Aas. Hij ziet het slechte zitsel en speelt weer 
een klaveren. Hubert stapt op met het Aas en 
speelt een ruiten terug, voor de heer van Tim. 
Die probeert nu zijn hartens te ontwikkelen, 
maar Hubert is op zijn post en neemt meteen 
met het Aas om weer ruiten in te spelen. 
De dummy is nu ingegooid en moet in mijn 
schoppenvork spelen, terwijl mijn ruiten Vrouw 
inmiddels ook hoog is. Drie down.

In een veel te warm Binnen Best denkt Jop ook 
dat hij Oost is. Dit keer heb ik het wel op tijd 
in de gaten en ga gewoon zitten waar ik hoor 
te zitten. Ik schiet er alleen niet veel mee op 
als ik besluit om met een 5-5 zwart 2[ zwak 
te openen. De dummy is een misselijkmakende, 
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blaartrekkende en kaakzakkende [ -, ] HV96,
{ V987, } AV943 en dat ik down ga, is me 
meteen pijnlijk duidelijk. Er is een regel (Burn’s 
Law of Total Trumps) die zegt dat je als leider 
samen met de dummy meer troeven moet 
hebben dan de tegenstanders. Overtredingen 
van deze regel kosten doorgaans vele 
downslagen. Dat ik er met twee down vanaf 
weet te komen, is een schrale troost.

Slam time!
Spel 18 [ B987542
O/NZ ]  932
  {  A3
  } 8
[ AVT6   [ H3
] H87   ] AV65
{ VB2   { T
} VB2   } AH9765
  [ -
  ] BT4
  { H987654
  } T43

West Noord Oost Zuid
Jop Arjan Martijn Remco V.
  1} 3{
3NT pas 6} a.p.

Voor de derde keer deze middag (en niet voor 
de laatste!) bied ik slam zonder azen te vragen. 
Remco denkt nu dat ik een renonce ruiten 
heb en start met ] Boer. Ik tik hierna soepel 
dertien slagen weg.

Aan het begin van de middag was al duidelijk 
geworden dat mijn naamgenoot (Martijn van 
Elsdingen dus) in de laatste ronde mijn partner 
zou zijn. Ik had hem gewaarschuwd. Hij vroeg 
zich af waarom. Nou, dat zit dus zo:

Spel 19 [ 52
Z/OW ]  B95432
  {  T
  } B642
[ AT3   [ H
] -   ] HVT87
{ HB7632   { A95
} HT93   } A875
  [ VB98764
  ] A6
  { V84
  } V
West Noord Oost Zuid
Martijn Frank J Martijn Fleur
   1[
2{ pas 2] 2[
pas pas 3[ pas
3NT pas 4{ pas
5{ pas 6{ a.p.

Het betere sleur- en trekwerk van 
ondergetekende. Arme maat: hij wil afzwaaien, 
afzwaaien en nog eens afzwaaien en die malloot 
aan de overkant biedt maar door. Frank start 
met ]4 en ik leg mijn dummy neer. Martijn 
gaat in de tank en ik besluit dat dit een mooi 
moment is om bier weg te brengen en om bier 
te halen. Als ik terugkom, heeft Martijn nog 
steeds geen kaart uit de dummy gespeeld. Dit is 
natuurlijk te mooi om te laten lopen en ik merk 
op dat-ie best in mijn afwezigheid verder had 
mogen spelen. 6{ wordt uiteindelijk gehaald 
door ruiten Vrouw er bij Zuid uit te snijden.

Na twee cadeautjes van de tegenpartij zit de 
eerste zitting er ineens op. Tijd dus om naar 
het tafeltenniscentrum te verkassen. Er zijn 
ruim voldoende spelverdelingen, zodat de 
succes- en horrorverhalen elkaar in rap tempo 
afwisselen. De verantwoordelijke voor de 
scoreinvoer zal zijn/haar lachen ook vast niet 
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altijd in hebben kunnen houden. Ook eten is 
in ruime mate aanwezig, zodat niemand zich 
wat dat betreft tekort gedaan hoeft te voelen. 
Oh ja, er is natuurlijk ook een tussenstand. 
Ik heb het gevoel dat ik wel aardig gescoord 
heb; mijn inschatting is zo’n 54%. Het blijkt 
zelfs nog wat meer te zijn: ik sta tweede met 
iets meer dan 60%, op respectabele afstand 
(een gaatje van ruim 5%) van Erik. Derde staat 
‘die andere Martijn’ en Vincent van der Bilt is 
vierde. Titelverdediger KJ is niet in de top tien 
te bekennen en lijkt al uitgeschakeld. Maar de 
avond is nog lang en ik heb ziekere honden 
beter zien worden.

Nu wil ik toch een puntje van kritiek uiten. De 
middagzitting is gespeeld met voorgesorteerde 
spellen, maar de avondzitting niet. Hier zijn dus 
ook geen spelverdelingen van. Dat is voor mij 
een behoorlijk nadeel, aangezien ik te lui ben 
om spellen te onthouden als ik ze eenmaal heb 
gespeeld. Als je dan geacht wordt een stukje te 
schrijven over hoe het in vredesnaam allemaal 
zo ver heeft kunnen komen dat je eerste 
geworden bent, dan heb je best een probleem. 
Vandaar dan ook mijn verzoek om voortaan 
ook de avondzitting met voorgesorteerde 
spellen te spelen. Volgens mij is het niet veel 
extra werk: er hoeft maar een set te worden 
gedaan. Ah toe? Please? Pretty please? Pretty 
pretty please? Pretty please with sugar on top? 
Pretty please with sugar and a cherry? Pretty 
please with sugar, nuts, and a cherry? Pretty 
please with sugar, nuts, a cherry, and chocolate 
sprinkles? Fliert zal het dan volgend jaar een 
stukje makkelijker hebben met het maken van 
zijn verslag.

Nu zou er dus een relaas moeten volgen 
van wat er allemaal tijdens de tweede 
zitting is gebeurd. Maar ja, die luiheid hè? 
Het alcoholpromillage werkt ook al niet 
bevorderlijk voor mijn onthoudkunsten. 
Nee, ik ben zeker geen geheelonthouder, 
zal ik maar zeggen. Ik kan dus helaas geen 
uitgebreid verslag doen van mijn avonturen in 
de avonduren. Vermeldenswaardig is in ieder 
geval wel dat ik op spel 13 wederom tegenover 
Hubert zit en dat we wederom in 6NT 
terechtkomen en dat dat wederom twee down 
gaat. Altijd gevaarlijk, spel 13.

Het gevoel van de tweede zitting is wat 
minder. Zoals altijd wisselen toppen en nullen 
elkaar af, maar ik heb niet het idee dat ik 
voldoende heb gescoord om Erik in te halen, 
nog afgezien van alle concurrenten die mij in 
zouden kunnen halen. Ik sta buiten na te praten 
met collega-rokers en ondertussen wordt de 
uitslag van de tweede zitting voorgelezen. Nog 
net op tijd voor de top tien worden we naar 
binnen geroepen. Mij wordt verteld dat ik al 
omgeroepen ben en dat weet ik het eigenlijk 
wel: ik heb dit jaar niet gewonnen. Ik merk 
nog op tegen Sytze dat ik eigenlijk helemaal 
niet wil winnen. Niet omdat ik die beker niet 
een jaar op de schoorsteenmantel wil hebben 
(natuurlijk wel!), niet omdat ik geen stukje wil 
schrijven (dat hoort er nu eenmaal bij en het is 
bovendien best leuk en leerzaam), maar omdat 
ik vind dat ik het dit jaar niet verdien. Ik heb 
gewoon niet erg goed gespeeld. Maar er wordt 
ook gezegd dat Erik traditioneel door iedereen 
tegengewerkt is. (‘Iedereen tegen Erik!’) Hij 
heeft dus ook niet gewonnen. Nou, er zal 
dan toch wel iemand uit de originele top tien 
voldoende hebben om mij in te halen?
Nee dus. Eldert begint het voorlezen van de 
eindstand bovenaan en het blijkt dat niemand 
er in is geslaagd om zulke goede maten te 
hebben als ik. Enigszins beschaamd, maar toch 
ook wel een beetje blij, neem ik de beker in 
ontvangst. Gelukkig kan ik hem vrijwel meteen 
weer inleveren om hem te laten graveren. Erik 
is ondanks alle tegenwerkingen nog wel tweede 
geworden, ook al haalde hij zo’n 20% minder 
dan in de middag. Het brons is dit jaar voor 
Michiel. Grootste stijger is Hansch, die na een 
schamele 40% in de middag ‘s avonds iedereen 
de baas is met ruim 62%. En KJ? Die heeft, nu 
hij niet meer door iedereen tegengewerkt 
wordt, nog wat terug weten te halen en is nog 
net op de tiende plek geëindigd.

Mijn dank gaat uit naar de organisatie voor een 
vlekkeloze dag (afgezien dan van die onterechte 
winnaar, maar daar kunnen zij ook niks aan 
doen), naar alle kroegen, de broodjeszaak en 
het tafeltenniscentrum voor de beschikbaar 
gestelde tafels, maar vooral naar mijn partners. 
Zonder jullie geniale invallen en begrip voor 
mijn stommiteiten was het nooit gelukt!

Volgend jaar allemaal tegen Tijntje!
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Bridgen in de VS is tot op heden niet erg 
bevredigend geweest. Ik heb niet echt een vaste 
partner, en van de lokale toernooitjes word ik 
in het algemeen niet heel erg opgewonden. En 
zonder auto zijn je mogelijkheden in de VS echt 
letterlijk beperkt.

De meeste Amerikanen hebben allerlei 
exotische dingen op hun systeemkaart staan, 
reverse two-way Drury, modified feature-
asking Ogust etc. En iedereen speelt (good 
old) Gerber. Bij een nieuw partnership gaat 
het ook zoiets als: ‘5 crd M, strong NT, 2 over 
1, Gerber...’. Iedereen zweert erbij, maar ik 
ben nog nooit iemand tegengekomen die er 
daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. 
Verder signaleert iedereen ‘Standard’, maar als 
ik vraag wat ‘Standard’ dan inhoudt, blijven ze 
me het antwoord schuldig. (Ik ben er inmiddels 
achter: Standard = Hoog - Laag.) Ondanks 
alle exotische dingen zijn ze paranoïde als de 
opponenten iets spelen waar ze nog nooit van 
hebben gehoord. 2] toont beide hoge kleuren? 
De eerste tegenstander die dat hoorde keek 
me aan alsof ik de devil incarnate was. 2} sterk 
of zwak met {’s? Das ist verboten, ja. Ik vind 
het allemaal maar een beetje schizofreen. Dure 
conventies die niemand echt goed beheerst, 
dat mag allemaal prima. Maar iets fris nieuws 
introduceren? Man man man, ze vragen de 
director al om een penalty voordat de eerste 
biedkaart op tafel ligt (voetballer-kaartgebaar-
scheidsrechter-analoog).  

Maar goed, hier een spelletje van mijn paren-
avontuurtje in Sacramento. Ik speelde met 
Elenalani, een vrouw die via via van mij gehoord 
had, en die dusdanig van mijn skills onder de 
indruk was dat ze Californische bergen heeft 
verzet om met mij in contact te komen. Mijn 
ego was flink gestreeld.

  [ HVB95
  ]  T64
  {  V6
  } HB5
[ 6   [ AT842
] HV973   ] A5
{ 73   { AH82
} A9743   } 62
  [ 73
  ] B82
  { BT954
  } VT8

West Noord Oost Zuid
 Elenalani  Jannes
pas 1[ dlb pas
4] a.p.

Je vraagt je vast af of diagram en biedverloop 
wel bij elkaar horen, dat kan ik bevestigen. Oost 
gaf inderdaad een informatief doublet op 1[. 
Toen dummy op tafel kwam kon ik nog net een 
lollig ‘Was your double for penalties?’
onderdrukken. De leider speelde va banque, 
na [ Heer start trok ze drie rondjes troef en 
daarna een schietgebedje naar boven voor de 
}s rond. Elf slagen later slik je toch maar je 
commentaar in, bang dat je er in knauwerig 
Texaans “Are you unhappy with the result?” van 
langs krijgt. Een nul is een nul, denk je dan. Nee 
hoor, dat valt alleszins mee, dit biedverloop 
en resultaat werd aan meerdere tafels 
gereproduceerd.

Ik leer mijn studenten gewoon basic 4 crd M, en 
gezonde takeout doubles. Dat zal ooit vruchten 
gaan dragen, hoop ik dan maar.

De zendeling
Jannes van ‘t Oever
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Dit weekend vinden de regionale open paren 
kampioenschappen plaats. Na het debacle van 
vorig jaar speel ik met een nieuwe partner, 
die ook in mijn viertallen team zit. We werken 
aan een nieuw systeem en mijn partner wil 
dat heel consciëntieus leren. Derhalve voegen 
we alles met stapjes toe en heb ik nog niet al 
mijn speeltjes kunnen implementeren. Onder 
het motto dat je beter een redelijk systeem 
goed kan spelen dan een goed systeem redelijk 
maak ik me daar niet al te veel zorgen over. 
Mijn zorgen zijn eerder persoonlijk. Ik heb 
een vakantie begin januari gepland en deze is 
een week verschoven. Hierdoor kom ik, na 
een nacht in een bus, pas op de eerste dag van 
het toernooi weer thuis. Ik vrees een gebrek 
aan concentratie door vermoeidheid, alsmede 
vertraging van bus door sneeuw en ijzel. Dat 
laatste valt mee en wanneer ik om 6 uur ’s 
ochtends thuis kom, kan ik na een klein ontbijt 
nog wat slaap inhalen. Ik ben niet helemaal fris 
wanneer ik om kwart over twee arriveer, maar 
ik hoop de zaterdag goed te kunnen doorstaan.

Er zijn 34 paren en de eerste tien plaatsen 
zich voor de interregionale kampioenschappen. 
Uiteraard wil ik winnen, maar plaatsing is het 
belangrijkst. De wedstrijdleider heeft voor 
een aparte toernooi-indeling gekozen. Twee 
zalen van 17 paren met stilzit in beide kamers, 
9 ronden van drie spellen per sessie. Ik had 
zelf voor 8 ronden van vier spellen gekozen, 
om de stilzit te voorkomen, maar dat had het 
loopschema tussen de verschillende sessies 
wat gecompliceerd. Al met al beginnen wij nu 
elke sessie met een stilzit. We bespreken mijn 
vakantie en gaan vlug over het systeem voor 
onduidelijkheden. Na een kopje koffie kunnen 
wij ook eindelijk beginnen en we mogen 
meteen bij het toppaar plaatsnemen. 

Het begin verloopt stroef: ze nemen hun slagen 
mee in de verdediging van een deelscore en 
we doubleren een manche die niet down kan. 
Vervolgens speelt de leider een 3NT matig af 
en haalt slechts negen slagen. Dat lijkt goed 
voor ons, maar ik heb niet veel vertrouwen in 
de afspeltechniek van de meeste leiders in dit 
veld. 

De volgende tafel begint iets beter wanneer de 
tegenpartij verzuimt een doublet los te laten 
op een goede manche met een slecht zitsel. 
Vooralsnog gebeurt er weinig, maar daar komt 
snel verandering in. De tegenstanders laten 
zich als kleuters ingooien en missen vervolgens 
een ijskoud slem na aggresief maar niet absurd 
hoog tussenbieden. Voor mijn gevoel zitten we 
weer rond de 50%, maar die raken we weer 
snel kwijt nadat ik te aggresief doorbied met 
veel distributie. Mijn partner heeft veel punten, 
maar helaas is de helft daarvan verspild in 
mijn renonce. Hierdoor is het geboden slem 
kansloos. Ik krijg gelukkig meteen een kans op 
eerherstel:

  [ 523
  ]  AT42
  {  V83
  } AT4
[ VBT94   [ AH
] B97   ] V63
{ ABT   { 9764
} H5   } B982
  [ 876
  ] H84
  { H52
  } V763

Ik open de Westhand na drie keer pas met 
1[ en Noord haalt een foeilelijk doublet van 
stal. Mijn partner besluit te passen, maar biedt 
over 2} van Zuid nog door naar 2[. Noord 
start een kleine ruiten voor Heer en Aas. Ik 
deblokkeer de troeven en ga eruit met ruiten 
voor Noord die ook weer ruiten terugbalt. Ik 
trek de troeven en besluit Noord op ] Tien te 
spelen en beide Azen in een 3433. Ik speel ] 
Boer voor, indien Noord neemt is hij ingegooid 
en indien Zuid neemt heb ik een entree voor 
de vrije ruiten. De verdediging is vooralsnog 
accuraat want de slag wordt gedoken. Ik 
vervolg toch met harten, hopend dat Zuid 
de derde ronde neemt en klaveren moet 
spelen, maar Noord duikt weer. Zuid neemt 
en moet nu harten vervolgen, maar hij speelt 
gelukkig klaveren, waarmee hij de tot nog toe 
voorbeeldige verdediging om zeep helpt. Dit 
voelt lekker en wanneer de leider twee spellen 

Fris aan de start
Kees van Schenk Brill
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later een contract verkrant lijken we voor het 
eerst in de plus te staan.

We gaan verder tegen een oud-viertallen-
partner die mij meestal veel cadeau geeft. Het 
eerste spel is geen uitzondering. We hebben 
een systeemspeeltje dat leidt tot een goede 
manche. De dodelijke start wordt gevonden, 
maar de verdediging gaat op onbegrijpelijke 
wijze alsnog de mist in. Vervolgens word ik in 
een deelscore gedoubleerd die ijskoud is. Ik 
pers er een overslag uit, maar verwacht geen 
zaaltop aangezien de tegenstanders voor een 
vermogen kunnen gaan in een niet onredelijke 
uitnemer. Het laatste spel is echter voor de 
buren. De verdediging tegen een deelscore is 
niet aan mij besteed, maar we lijken de hand al 
in het bieden verloren te hebben. We rommelen 
de sessie af met het gevoel rond de 55% te 
hebben gescoord. De twee zalen zijn echter dit 
keer niet erg homogeen en de inschatting is te 
hoog. We hebben net geen 52% en moeten nog 
flink werken voor plaatsing.

Na het avondeten en een digestieve wandeling 
nemen we voor het tweede deel weer plaats 
aan de bar, wachtend op het einde van onze 
stilzit. Daarna mag ik als West meteen aan het 
werk in een 2NT contract:

  [ T
  ]  HT
  {  VT9542
  } A985
[ 95   [ AB764
] A54   ] VB92
{ AHB3   { 76
} T632   } H7
  [ HV832
  ] 8763
  { 8
  } VB4

De start is een kleine ruiten voor mijn Boer, 
dat lijkt een gunstig begin. Ik begin met een 
kleine schoppen voor de Tien, toch maar de 
Boer en de Heer in Zuid. Bij klaverenswitch 
is het nu over en uit, maar er wordt niet 
onredelijk voor harten gekozen, voor de Heer 
in Noord. Er volgt ruiten Vrouw, harten weg in 
Zuid, voor mijn Aas en [ 9 waarop Noord een 
ruiten laat gaan. Ik wordt niet erg warm van dit 
zitsel, maar mijn schoppen middenkaarten zijn 

goed en ik laat deze ook maar doorlopen naar 
de Vrouw. Nog steeds komt er geen klaveren 
na, maar de hartennakomst helpt mij ook niet 
echt. Ik besluit te gaan schwindelen. Ik neem 
mijn hartens mee, maar laat { Heer zonder 
entree in mijn hand achter. En jawel, Zuid gooit 
een schoppen weg op de vierde harten. Nu kan 
ik [ Aas cashen en hem ingooien met schoppen. 
Noord krijgt nu nog } Aas, maar het contract 
is gemaakt. Het gaat lekker verder wanneer de 
leider in een 2[ contract een simpele overslag 
mist.

De volgende tafel spelen we tegen mijn partner 
van vorig jaar. Deze kan enkel toekijken 
als dummy terwijl zijn partner het eerste 
spel afkrant. Op het volgende spel ziet hij 
zelf als leider spoken en gaat ook volledig 
onnodig down. Helaas drukken ze ons op het 
laatste spel met een scherpe balance naar 
een deelscore die twee down gaat. Niet de 
magische -200, maar toch een slechte score, 
want niemand kan iets maken.

Het momentum van dit goede begin gaat 
verloren aan de volgende tafel, waar we tegen 
twee ouderwetse mopperaars spelen. Het 
begint nog redelijk wanneer de tegenpartij 
veel te scherp inviteert voor de manche en na 
slecht afspel precies één down gaat. Het spel 
erop ben ik echter veel te passief in het bieden 
en op het derde spel vind ik geen fit na een 
Stayman en ploeg in een 2] contract waar 1NT 
eenvoudiger is voor hetzelfde aantal slagen. Het 
wordt er niet beter op aan de volgende tafel. Ik 
bied te agressief door naar de manche en krijg 
met een welgeplaatst doublet mijn verdiende 
loon. Dit heeft wel het effect dat ik een beetje 
wakker wordt geschud. De leider speelt het 
volgende contract niet erg geïnspireerd af 
en mist een mogelijke overslag. Daarna biedt 
de tegenpartij zich overboord maar helaas 
levert dit geen goede score op omdat in het 
normalere contract hetzelfde aantal downslagen 
te halen zijn. We staan voor mijn gevoel nog 
licht in de plus, maar moeten wat scherper zijn.
Dat lukt op de volgende tafel wanneer onze 
opponenten de beste manche missen en 
vervolgens ongelukkig starten tegen een 
manche van ons en daarna ook nog een 
overslag in de verdediging weggeven. Aan de 
tafel erop wordt het nog aangenamer, we 
bieden een veel te scherpe 3NT in een misfit 
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maar de tegenstanders starten verkeerd en 
vinden daarna ook niet de beste verdediging. 
Zo komt een onwaarschijnlijk contract binnen. 
Mijn partner verdedigt het laatste spel aan deze 
tafel uiterst secuur en geeft geen overslag weg. 
We zitten weer op de weg naar boven en aan 
de volgende tafel komt een grappige verdediging 
voorbij:

  [ T653
  ]  V
  {  AB975
  } 743
[ AHB   [ V87
] B65   ] T982
{ H4   { V863
} VB952   } 86
  [ 942
  ] AH763
  { T2
  } AHT

De tegenstanders zijn in het enigszins wankele 
contract van 2[ beland en partner start }8. De 
leider neemt, casht ] Vrouw, gooit vervolgens 
op de hartens een klaveren en een ruiten 
weg, na in klaveren te zijn overgestoken. Hij 
speelt een ruiten voor waar ik de Heer op 
leg. Genomen en een ruiten voor de Vrouw 
van mijn partner die een hoge harten speelt. 
Deze troef ik af met [ Aas en ik vervolg met 
klaveren vrouw. De leider troeft klein voor 
en partner troeft over. Een ruiten wordt nu 
slecht voorgetroefd met [ 9 en nu eindigen 
we in een hoge crossruff met een troefvork 
over de leiders [ Tien voor twee down. Op het 
laatste spel vinden we door een volgbod op 
een vierkaartje van mijn partner niet de beste 
verdediging tegen 1NT en laten dit contract 
maken. 

Aan de laatste tafel van de avond geven 
we veel van onze voorsprong weer weg. 
Partner doubleert een uitnemer, maar start 
ongeïnspireerd met troef waardoor de leider 
slechts één down gaat. Daarna maakt de 
tegenpartij een gedubbelde deelscore en op het 
laatste spel lijk ik in een obscuur 2NT contract 
op weg naar veel down. Gelukkig laten ze de 
teugels vieren en ontsnap ik niet-kwetsbaar 
voor twee down.
 

We hebben genoeg overgehouden voor een 
55% sessie en staan met nog één sessie te gaan 
zesde. Het veld staat echter dicht op elkaar 
en we zullen beter moeten bieden morgen om 
deze plaats vast te houden. Goede nachtrust 
doet wonderen, ik verschijn zondag fris aan de 
start, ietwat hijgend omdat ik mijn tram mis 
en heb moeten hollen om nog op tijd te zijn. 
We zitten eindelijk Noord-Zuid en mogen 
de middag blijven zitten. Na de inmiddels 
gebruikelijke stilzit raap je op het eerste spel de 
volgende beul op:

[ -
] HVT6532
{ HVBT2
} 3

Ik open voorzichtig met 1] en krijg de bieding 
op 3[ terug, met zwijgende partner. Ik ga 
verder met 4{ en ben verbaasd en teleurgesteld 
wanneer dit wordt rondgepast. Partners timing 
is echter perfect:

[ V963
] 7
{ 973
} HVBT5

Een braakdummy, maar 4{ haal ik wanneer 
de zitsels bij de tegenpartij niet al te extreem 
blijken. Dat begint lekker en het gaat goed 
verder wanneer ik in een deelscore niet al 
te veel onder druk wordt gezet. Datzelfde 
overkomt op het laatste spel mijn partner 
in een manche die pas in derde instantie (na 
twee balance-acties van de tegenpartij) wordt 
geboden. 

De volgende ronde haalt hij netjes 3NT, maar 
daarna loop ik in een 2] deelscore tegen 
een 5-1 zitsel aan. -200 voelt als onze eerste 
score onder het midden, maar het contract 
is niet onredelijk, dus ik verwacht ook geen 
heel slechte score hiervoor. De punten blijven 
binnen rollen, de tegenstanders laten een slag 
liggen in de verdediging en laten twee manches 
maken die volledig kansloos zijn. Daarna 
geeft partner een soort van strafpas op een 
kwetsbare 1NT opening met:
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Op de eerste zondag van 2009 werd het ‘BCO 
Oud en Nieuw Gemengd Viertallentoernooi’ 
gehouden. Nienke en ik vormden een viertal 
samen met Annet en Hubert; voor mij was het 
volgens mij voor het eerst dat ik dit toernooi 
met een echt gemengd viertal speelde. 

Ik speelde met Annet en Hubert vormde samen 
met Nienke het ankerpaar. Annet was er bij 
het inschrijven al achtergekomen dat ik in de 
hoofdklasse speel (al ongeveer 10 jaar, geloof 
ik), ‘dus halen we helaas geen prijzen’. Tsss, wat 
een onzin. Bovendien, het gaat toch zeker niet 
om de prijzen? 

Anyway, nadat de kinderen waren weggebracht 
bij de oppas, de nieuwjaarszoenen heen en 
weer vlogen en de eerste koffie werd besteld 
konden we beginnen. In de eerste ronde heeft 
Annet het gepresteerd om op alle(!) zeven 
spellen te passen. Dit was zeker winnend 
bridge, want na zeven spellen verdedigen 
hadden we met 20-5 in impen gewonnen van 
een jeugdteam. De tweede en derde ronde 
verliepen ook wel lekker (twee keer 16-14 
tegen behoorlijke tegenstanders), zodat we 
gingen luchen met drie overwinningen op zak. 
Met 52 VP stonden we behoorlijk hoog. Hubert 
is dan ook maar (veel) bier gaan drinken, 
alsmaar stamelend: ‘Het gaat veel te goed, het 
gaat veel te goed...’. 

Na de pauze kwam zoals verwacht de terugslag, 
maar minder snel en hard dan verwacht. In 
ronde vier verloren we slechts met 13-17 
van team WAAN (Wubbo, Agnes, Agnes en 

Niels). En dan nog vooral omdat Hubert met 
VBxxxx, -, Bxxx, Axx kwetsbaar tegen niet een 
spookuitnemer (4[) doet over 4]. 4] zou 
hoogstwaarschijnlijk down gaan: Nienke had ] 
HBxxx en nog een Aas. Annet en Lennart laten 
Niels en Agnes rustig 2[ spelen, zodat dit spel 
12 impen kost.

De laatste ronden werden de tegenstanders 
steeds minder leuk, maar de spellen juist 
wel leuker. Twee fragmenten wil ik jullie niet 
onthouden:

In de éénnalaatste ronde heb ik op het eerste 
spel VB98x, HBxx, xxx, x en voor mij wordt 1{ 
geopend. Niemand is kwetsbaar; ik volg maar 
eens 1[. Het gaat redelijk snel pas-pas-doublet-
pas-pas-pas. Huh? Ik ben opgepakt in 1[!? 
Annet heeft slechts twee troeven mee en twee 
Vrouwen. Wat blijkt: achter mij zit [ AHTxxx 
met nog een Aas. Zucht, dat heb ik weer. Ik ga 
vier down (-800), maar het lijkt in ieder geval 
een manche voor de tegenstanders. Helaas 
bereiken Hubert en Nienke de verkeerde 
manche:

Hubert Nienke
[ - [ AHTxxx
] Vxxx ] Axx
{ AHxxx { Bxx
} AHxx } x

Hubert  Nienke 
1{  pas 1[ pas
2]  pas 4[ pas

[ BT
] 72
{ AV4
} AHV752

Dit gaat drie down voor wederom een flinke 
plusscore. De stroom punten houdt even op 
wanneer partner na een 4] opening bij mij, de 
4[ van de buren niet durft uit te nemen met 
een vlakke 3433. Deze verloren punten komen 
op het volgende spel met rente terug door een 
overslag uit een 3NT te squeezen. Het blijft 

voorbeeldig gaan en alleen de voornalaatste 
tafel lijkt onder het midden te zijn.

De uitslag laat niet lang op zich wachten. We 
hebben de laatste sessie met 61% gewonnen en 
eindigen als 3e. Totdat we de scorestaten goed 
bekijken. Het eerste contract blijkt gedraaid 
ingevoerd en we krijgen er nog 3% bij. Ruim 
voldoende om de tweede plaats over te nemen, 
maar net een procentje te kort voor de winst. 
Ach, we zijn in ieder geval geplaatst voor de 
interregionale finale over twee weken.

Het eerste toernooi van het jaar
Lennart de Vos
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Helaas, met de troeven 5-2 gaat deze manche 
eentje down. 5{ en eventueel 3NT zijn nog wel 
maakbaar, maar dat zou nog steeds 9 impen 
kosten.

Direct het spel erna heb ik een minimale 
opening (1[) met onder andere [ HVxxx en
{ HT9x. Annet biedt 2{ en ik weet nu niet 
of 3{ forcing is of niet. Ik besluit maar mijn 
minimum aan te geven met 2[. Annet denkt nu 
even na, en biedt ... 6[! Wat een vertrouwen in 
de maat! Zojuist is hij in 1[ voor 800 opgeraapt 
en nu stopt ze hem in 6[. Annet had alle Azen, 
‘dus Azen vragen had niet zoveel zin’. Klein 
probleem was, dat ze slechts Ax in schoppen 
had. Maar gelukkig vielen de troeven 3-3 en 
kon Lennart de tegenstander ingooien voor de 
twaalfde slag. De tegenstanders van Nienke en 
Hubert zaten in 6NT. Dat was een heel slecht 
contract: niet alleen moesten de schoppens 3-3 
zitten, maar ook de hartens 3-3 met de Vrouw 
goed: volgens mij is de maakkans ongeveer 5%, 
maar zo zat het wel. Het hele spel:

[ Ax
] Axxxx
{ A8xx
} ABx

[ HVxxx
] HBx
{ HT9x
} x

We waren inmiddels onder het midden gezakt, 
maar in de laatste ronde werden we toch nog 
gekoppeld aan een team met o.a. Jan van Cleeff 
en Elly Schippers...

Op het éénnalaatste spel gaat het biedverloop 
voor Annet ideaal (‘het mannetje biedt sans en 
het vrouwtje wordt dummy’):

Annet  Lennart 
1[  1NT 
3{   3NT 

Elly Schippers start { 3 (1e -3e-5e van boven) 
en rechts gooit [ 5 bij (Romeins, dus een 
schoppensignaal).

[ AH6xx
] T8
{ AV82
} Hx

[ 54
] AB76
{ T976
} Vxx

Ik win de eerste slag met { 7 (!) en besluit 
eens een schoppen uit te duiken. Mijn 
rechtertegenstander neemt de [ 8 van zijn 
maat over met [ 9 en speelt [ Vrouw na 
waarop links niet meer bekent! Mmm, mooi 
is dat: de ruitens zitten 5-0 (maar ik kan ze 
er wel allemaal uitsnijden) en de schoppens 
1-5. Ik besluit maar wat te gaan vogelen in de 
harten en een soort van snit op de ] 9 voor te 
bereiden. Ik speel ] Tien voor, die gedekt wordt 
met de Heer. Die pak ik maar met het Aas en 
ik neem de ruitensnit (T-B-V). Rechts gooit een 
harten weg (!). Nu speel ik weer harten: de 8 
via de 9, mijn ] Boer en de ] Vrouw links. Nu 
zijn mijn ] 7 en 6 in mijn hand hoog geworden; 
ik moet er alleen nog zien te komen.

Na enig denken raapt links } Aas op. Hier gooi 
ik de } Heer onder, zodat mijn } Vrouw mijn 
entree is voor de hoge hartens in mijn hand. Zo 
haal ik zelfs een overslag in deze lastige 3NT. 
Aan de andere tafel werd geen 3{ herboden, 
maar heel bescheiden slechts 2{. Hierdoor 
blijven ze in de deelscore hangen en levert het 
spel 11 impen op.

Op het allerlaatste spel van het toernooi is 
niemand kwetsbaar en raap ik in de vierde hand 
de volgende fraaie 6-6 op: 

[ x
] -
{ 9xxxxx
} H8xxxx
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Het bieden gaat als volgt:

Mevrouw Annet Meneer Lennart
1[ pas 2}1) 4}2)

pas pas 4[ 4NT3)

dbl pas pas 5}4) 
dbl a.p.

1) Relay, vaak schoppens mee
2) Waarschijnlijk is 4NT handiger om beide lage kleuren 
aan te bieden.
3) Dan maar alsnog beide kleuren aanbieden
4) Mmm, Annet heeft blijkbaar geen voorkeur. Nou, dan 
bied ik maar de zeskaart waar een plaatje zit.

Helaas zitten we in het verkeerde contract, 
Annet heeft slechts een singleton klaveren en 
in ruiten HBT. Blijkbaar is door mijn onhandige 
bieden niet overgekomen dat ik ook nog veel 
ruitens had. De ruitens zitten braaf 2-2 met 
AV vóór de HBT, maar helaas blokkeren de 
ruitens zodat ik niet in mijn hand kan komen. In 
de tussentijd ben ik troefkort geworden, zodat 
ik maar liefst vijf down ga (-1100). 5{ zou een 
heel stuk beter gaan, maar aangezien Hubert en 
Nienke in 6[ gedoubleerd verongelukken, is dit 
toch geen spel waar we op winnen. In dezelfde 
ronde komt er nog een rampspel voorbij, zodat 
we met 8-22 onze grootste nederlaag lijden. 

Zo zijn we geleidelijk naar de positie gezakt, 
waar we eigenlijk wel ongeveer hoorden te 
eindigen...

Na de succesvolle kwalificatie in Strasbourg 
moeten we onze weg naar de parentitel 
vervolgen met een interregionale finale in 
Dijon. Dat is altijd een eind weg en we moeten 
zaterdag dan ook vroeg op pad. Er is sneeuw 
voorspeld, maar we halen de bridgeclub 
zonder noemenswaardige problemen. Al jaren 
is voor zowel mijn partner als voor mij de 
interregionale ronde het eindstation. Ik hoop 
dat er dit jaar een einde aan komt, maar mijn 
partner lijkt elders met zijn gedachten. Hij is al 
maanden met een of ander computerspel op 
internet bezig en ik hoop dat dit hem niet al 
te veel afleidt. De wedstrijd wordt over drie 
zittingen van 27 spellen gehouden. We zitten dit 
keer het hele toernooi op dezelfde plek. Ik vind 
dat wel prettig, maar mijn partner strekt graag 
zijn benen. Na een welkomstwoord van de 
wedstrijdleider worden de spellen gedupliceerd 
en kunnen we beginnen.

Het eerste spel is meteen ongelukkig 
wanneer partner zich naar 3[ laat liften en 
alle deelscores down gaan. Het wordt er niet 
beter op tijdens spel 2. We missen een lastig 
te bieden goed slem in klaveren, maar wat nog 
erger is, de tegenstander start na ons niet op 
slem lijkend biedverloop blind met een Aas. 
Nu heb ik geen 13 slagen. Het volgende spel 

speelt mijn partner echter netjes af, waardoor 
we toch met een lekker gevoel aan de volgende 
ronde beginnen. Die prettige tinteling verdwijnt 
weer snel wanneer de tegenstanders twee 
manches meedogenloos verdedigen. Bij het 
tweede spel heb ik achteraf het gevoel dat 
partner dit had kunnen maken, maar dat is 
een viertallen gedachte. Gelukkig hapert de 
verdediging op het laatste spel, zodat we nog 
een paar punten overhouden, maar vooralsnog 
gaat het niet lekker: we doen niet echt vreemde 
dingen, maar de tegenstander is op zijn post 
en heeft een beetje wind mee. Daar komt 
verandering in aan de volgende tafel. We bieden 
agressief tussen en de leider probeert hebberig 
veel slagen te halen in een manche maar de 
verdeling zit niet mee. Zijn partner doet op het 
spel erop ook een duit in het zakje door niet 
hebberig te zijn wanneer dat juist wel moest. 
Uiteraard blijft dit niet goed gaan en op het 
laatste spel weten ze een manche in een minor 
te bieden, waar 3NT kansloos is. 

Het blijft een beetje heen en weer schommelen 
deze sessie, sommige beslissingen pakken goed 
uit en sommige erg matig. Dan hebben we 
ineens een enorme mazzel. Partner opent een 
multi en na tussenbieden interpreteert hij mijn 
4] bod als echt en niet als converteerbaar. 

Het was gelukkig ver weg
Kees van Schenk Brill
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[ AHT6
] A852
{ 92
} VB3

[ VB8432
] B43
{ 8
} A96

De troeven zitten echter rond en degene met 
de schoppenaftroever heeft alle punten. Een 
bijzonder gelukkige 420, aangezien in schoppens 
niet meer slagen te halen zijn. Partner is echter 
compleet van zijn stuk. Op de volgende spellen 
gaat het bieden en afspelen bij hem volledig 
de mist in. Zijn goede humeur komt pas vlak 
voor het eind van de sessie weer terug met de 
volgende 4[:

[ V5
] AH
{ HB4
} AVT985

[ BT987642
] B
{ 32
} B6

Links start met een overduidelijke singleton 
klaveren en partner stapt op met het Aas. Hij 
speelt twee rondjes harten en gooit daarop 
een klaveren af. Nu speelt hij [ Vrouw voor. 
Rechts gooit er het Aas in, om haar partner een 
aftroever te kunnen geven, maar haar partner 
heeft de secce Heer. Overdonderd speelt ze 
toch maar klaveren door. Nu kan partner deze 
vrijtroeven en nog oversteken naar troef 5 
om de rest van de slagen te claimen. Ik zie een 
voorzichtige glimlach doorbreken.

Ik mis nog één fraaie verdediging:

  [ AHV846 
  ] BT3
  { H63
  } 7
[ 975
] H6
{ B875
} H864
   

Noord opent 1[ en biedt 3] (forcing) na haar 
partners 2] bod. Het eindigt in 4] en ik start 
passief { 8. Mijn partner speelt de 4 bij en de 
leider neemt met de vrouw en vervolgt met 
een harten naar de Boer. Ik stap op met de 
Heer en wetend dat de schoppens gaan lopen, 
zelfs met een singleton bij de leider, besluit ik 
de klaveren aan te vallen. Dat is op zich goed, 
maar dit is niet een standaardsituatie. Ik denk 
te weinig na en krijg pas spijt van mijn kleine 
klaveren wanneer partner neemt met het Aas. 
Hij heeft helaas niet } BT en dus is het vervolg 
van geen enkel belang meer. Ik moet uiteraard 
zelf } Heer op tafel leggen en met klaveren 
vervolgen. De leider kan troeven, maar hij kan 
nu niet troeftrekken, want mijn partner neemt 
dan met troef Aas en kan een klaveren cashen, 
en hij kan ook nog niet schoppens spelen. Een 
gemiste kans, niemand speelt de manche down, 
maar er zijn maar weinig paren die de manche 
bieden. 

We gaan eten en mijn partner verontschuldigt 
zich voor de serie ongelukkige spellen die hij 
heeft geproduceerd. Na een vlugge pastaschotel 
gaan we verder met de tweede sessie. De 
score van de eerste ronde viel mee, we hadden 
gerekend op 44% maar we krijgen er 47. Dat 
valt mee, we staan nog enigszins in het midden 
van het veld en met twee goede sessies hebben 
we alles nog in eigen hand.

Het begin is echter dramatisch, partner 
opent een zachte 5422 laag en blijft na mijn 
2NT invitatie zitten. 3 laag is ijzig, maar 2NT 
is kansloos. De tegenstanders doubleren 
vervolgens een manche met een vijfkaart 
troef tegen. Zelfs met dit zitsel zijn er kansen, 
maar ik heb zelf ook nog geen sluitende weg 
gevonden, -200 is niet lekker. Tot slot mag ik 
zelf ook een duit in het zakje doen: 

[ A2
] 987
{ T876
} A983

Links opent 1[ en partner volgt kwets tegen 
niet met 2]. Rechts kaatst de bal terug met 
4[. Ik vind dat ik een piep moet geven om te 
vertellen dat ik ook wel wat heb en doe dat 
met doublet. Dit gaat helaas met een overslag 
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over tafel. Achteraf denk ik dat mijn partner 
met een zevenkaart harten best 5] mag bieden, 
maar aan de andere kant ga ik 5[ daarna ook 
een oplawaai verkopen.
 
Partner is duidelijk niet tevreden over de 
voorafgaande tafel en dit heeft invloed op zijn 
bieden op het volgende spel:
Na 

Partner  Kees 
1]  2}
2{  3] (sleminteresse)

besluit hij niet erg handig tot 4{ met de 
volgende hand:

[ 74
] AHT942
{ AVT7
} 6

Nu heeft hij na 4] bij mij een lastige beslissing 
en hij past. Door 3NT te bieden (serious en 
geen schoppencontrole) kan hij mij de kans 
geven verder te gaan. Twaalf slagen zijn er van 
boven, maar partner vindt er helaas slechts 
elf. Uit onvrede met zichzelf gaat hij op het 
volgende spel wel door naar slem, dat gelukkig 
ook zit, maar een stuk minder goed is dan de 
hand ervoor. De wind blijft even in onze zeilen 
staan. We verdedigen een paar keer nauwkeurig 
en daarna start ik erg gelukkig tegen een 1NT 
in de vijfkaart van partner. Deze winst gaat 
weer verloren wanneer we een deelscore 
doubleren die met twee overslagen over tafel 
gaat. Dan komt het volgende spel voorbij:

  [ BT9653
  ]  V964
  {  AH
  } A
[ V84   [ H72
] AHB3   ] T85
{ B9   { V7
} B984   } HVT76
  [ A
  ] 72
  { T865432
  } 532

Ik open de noordhand met 1[ en na twee 
keer pas houdt West open met doublet. Ik 

vervolg onvervaard met 2] waarop iedereen 
verrassend past. Oost start } Heer en de 
dummy is opmerkelijk. Ik neem de start, 
steek over in schoppen, troef een klaveren, 
een schoppen, weer een klaveren en cash { 
Aas en Heer. Dit gaat allemaal goed en ook 
de schoppenaftroever in dummy komt er 
doorheen. Dat zijn er al acht en wanneer ik 
een vrije ruiten speel komt mijn troef Vrouw en 
passant ook nog binnen. 

Dit geeft de burger moed en er volgt een serie 
prettige spellen, met lichte plusscores. We 
lijken op weg naar een goede tweede sessie 
maar de laatste twee spellen staan dat in de 
weg. Eerst verknoeit mijn partner een moeilijke 
manche wanneer de tegenstanders de beste 
verdediging op tafel leggen. Op het laatste spel 
probeer ik een aftroever te vinden en start 
niet de gebruikelijke kleur. Dat is in dit geval 
erg ongelukkig. We houden toch nog bijna 
55% over en klimmen gestaag naar boven. Het 
podium is definitief uit zicht verdwenen en voor 
kwalificatie moet je bij de eerste 5 eindigen. 
Dat is nog te doen, maar dan moet er wel een 
super derde sessie volgen. Ik denk niet dat mijn 
partner dit op kan brengen, maar we gaan het 
in ieder geval proberen.

Zondagmiddag beginnen we tegen clubgenoten. 
Het eerste spel lijkt gunstig, maar ik ben 
verbaasd dat mijn partner een strafdoublet op 
hun manche achterwege laat. Daarna start ik 
goed tegen een 3NT. Hierdoor is het down, 
maar ik geef het later weer weg. De leider is 
echter ook nog niet wakker en vergeet zijn 
slagen mee te nemen, zodat het toch nog down 
is. Allemaal niet best, maar vooralsnog gaat 
het lekker. Iets later verdedigen we scherp 
tegen een 1NT en de leider gaat down. Ik 
begin langzaam te dromen in de wondersessie 
maar de werkelijkheid haalt ons snel in. De 
tegenstanders verdedigen netjes tegen een 
manche, waardoor een overslag onmogelijk 
is en daarna vind ik niet de dodelijke switch 
in een 3NT, waardoor zij wel bakken met 
overslagen halen. Partner knalt een slem, maar 
krijgt een doublet om de oren en gaat één 
down. De opgebouwde lekkere score is na 
deze tafel als sneeuw voor de zon verdwenen 
en ik voel mijn partner inzakken. Ik neem een 
verkeerde Heer-Boer beslissing en partner 
preëmpt me uit de manche. 
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De weg naar beneden is nu definitief ingeslagen 
en dan gaan ook alle beslissingen verkeerd. Ik 
laat een mottige kwetsbare 6-5 lopen, maar 
partner heeft dit keer precies al zijn punten 
in mijn kleuren. Nog één keer kunnen we 
tevreden een plusje opschrijven wanneer de 
tegenstanders niet kwets tegen wel met een 
zeskaart 3[ volgen. Partner houdt open met 
doublet en ik besluit dat in te laten, vooral 
omdat ik eigenlijk denk dat iedereen al te hoog 
zit. Dat blijkt een verkeerde inschatting, het is 
onbiedbaar slem voor ons, maar de leider ligt 
voor 800 en dat is goed genoeg.
 
Daarna creëer ik een biedprobleem:

[ AB862
] A9865
{ A84
} -

Partner opent 1} en herbiedt die kleur na 
1[. Ik gooi er een soort van relay uit met 2{, 
omdat ik niet zeker weet of 2] forcing is en 
of 3] niet een splinterbod is. Partner biedt nu 
waarschijnlijk wel zijn vierkaart harten als hij 

die heeft en anders kan ik altijd de kleur nog 
aanbieden. Partner komt met 3{ op de proppen, 
wat niet helemaal is wat ik wil horen. Toch maar 
3], maar wanneer ik dit bied, bedenk ik dat dit 
ook een poging voor 3NT kan zijn. En jawel, 
partner komt terug met 4}. Mijn hartens zijn 
wel erg leeg, en als partner redelijke klaveren 
heeft, iets als HVBTxx, dan heeft 5} vast wel 
kansen denk ik nu. 4] zou een handiger bod 
zijn, maar ik bied helaas de manche in klaveren. 
Partner heeft een zeskaart, maar mottig en 
uiteraard zitten die dingen 5-2. Ik ben niet 
tevreden over mijn bieden en denk dat ik toch 
maar gewoon 2] had moeten bieden. Het einde 
van de sessie is tekenend voor de middag. 
De tegenstanders nemen net zulke dubieuze 
beslissingen als wij, maar daar werkt het wel. 
Tot slot biedt mijn partner nog 6NT over een 
lagekleurenslem van mij. Er zijn twee Azen 
buiten maar 6{ is koud en was al goed geweest 
voor een fraaie score.

We druipen af zonder de uitslag af te wachten. 
Voor mijn gevoel komen we met 40% nog goed 
weg. Ik ben teleurgesteld, maar hopelijk gaat het 
volgend jaar beter.

Sjieke kroegen, maar die tocht!?
Vincent van der Vliet

Op 16 mei jongstleden reisde een delegatie 
Dombo’s goedgeluimd af naar de stad van 
Harry, Hopjes en Hofvijvers, om aldaar in het 
net gestoken een paar kaartjes te leggen. Het 
team, bestaande uit Guus V., Maaike H., Fleur B., 
Dirk M., uw welbekende secretaris Eldert B. en 
uw verslaggever, wist zich verzekerd van één 
overwinning: die op kledingvlak. Uit een eerdere 
editie van de bewuste ‘Chique Kroegentocht 
Den Haag’ waren wij namelijk al op de hoogte 
van het feit dat het ‘chique’ gedeelte met een 
klein pakje zout genomen mag worden. Niet 
alleen sommige van de kroegen kunnen in de 
verste mogelijke verten nimmer van enig cachet 
worden beticht, ook het publiek laat wat dat 
betreft met enige regelmaat te wensen over. 
Graag pronkten enkelen van de Dombo’s onder 
ons desalniettemin met hun fraaie uitdossing.

Tijdens deze heuglijke dag mocht ik mij 
partner noemen van Fleur.  Volgens sommige 
tegenstanders reikte dat verder dan aan de 
bridgetafel, overigens. Op een zeker moment 
krijgen wij een leuke opmerking over het feit 
dat wij daadwerkelijk op chique zijn – zoals ik 
al suggereerde eerder een uitzondering dan 
de regel bij deze drive – in de trant ‘Leuk dat 
jullie zo netjes zijn, doen jullie dat vaker?’ Fleur, 
nuchter als altijd, antwoord hierop van nee, dat 
zij mij nog maar twee keer in pak heeft gezien. 
Hierop vraagt de sympathieke complimentgever 
zich af ‘Oh, de vorige keer was op jullie 
trouwdag, zeker?’

Ik zal maar met het slechte nieuws voor den 
dag komen: ik ben vrij slecht in het onthouden 
van spelletjes. Dezelfde avond een spel nog 
herinneren gaat nog redelijk, maar de volgende 
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dag weet ik echt niet meer of dat briljante 
3} bod nou kwam van mijn LHO of MHO... 
Daarom heb ik maar één spelletje voor jullie, 
maar dat is er wel één waar ik professioneel 
heb zitten zweten.

Het is de vijfde ronde, vlak vóór de lunch 
(rammel, rammel) en we spelen tegen twee 
niet al te spraakzame dames die helemaal uit 
de krochten van de Achterhoek naar Den 
Haag zijn afgereisd. Meteen het eerste spel, 
allen kwets, mag Fleur het geweld starten, 
en dat doet zij met 2]. Ondanks dat wij niet 
vaak samen spelen, hebben wij deze opening 
afgesproken als betekende zwak met beide 
hoge kleuren en braaf alerteer ik dat. Oh, mijn 
hand is als volgt:

[ AV
] HB432
{ T8
} T643

Fleurs opening belooft minimaal een punt of 6 
en licht tevreden gis ik dat we de tegenstanders 
uit een manche gaan lullen. Inderdaad valt er 
rechts een doublet, wat ik zonder aarzeling 
opvolg met 3]. Wellicht wat onderboden, 
toegegeven. Links van mij produceert na enige 
twijfel een moeizame 4}, waarop Fleur past. 
De dame rechts wordt echter erg blij, gezien 
het flukse 5} dat zij vervolgens op tafel legt. 
Enigszins teleurgesteld doe ik er het zwijgen 
toe en verwacht dat deze manche wordt 
uitgepast. Niets is minder waar! Fleur bekijkt 
haar kaart, trekt één wenkbrauw op en smakt 
5] op tafel! Slik!? ‘Was het 5-niveau niet voor 
de tegenstander in dit spelletje?’, denk ik 
angstig. Mijn RHO laat zich niet uit het veld 
slaan en voorziet dit contract van een lintje. Ik 

constateer dat er niets is om naar weg te lopen, 
buiten misschien het toilet, en al prevelend 
(‘vertrouw je maat, vertrouw je maat, vertrouw 
je maat!’) leg ik een paskaartje neer. Och, ze 
mag het zelf afspelen, wie haar billen brandt…

Dit is het hele spel:

  [ HB86
  ] AQT86
  { 9763
  } -
[ 974   [ T532
] 95   ] 7
{ B5   { AHV42
} V98752   } AHB
  [ AV
  ] HB432
  { T8
  } T643

…en daar heb ik niet zoveel aan toe te voegen. 
Fleurs klaverenrenonce doet zijn werk, de 
troeven vallen in twee slagen en omdat de [ 
Tien in vieren valt, kunnen op de hoge [ in 
haar hand mijn { weg. Helaas kan ik me niet 
herinneren of het contract ging of +1, maar 
verrast was ik in ieder geval!

De tegenstanders waren erg wisselend 
van zowel niveau als humeur, om over hun 
spelniveau nog maar te zwijgen. Een voorbeeld: 
tegen een 3[ die ik af wil gaan spelen, komt 
de wat oudere dame links van mij uit met ] 
Aas. Die mag houden, mevrouw bekijkt het slag 
uitgebreid alvorens wij de kaarten sluiten en 
denkt vervolgens even na over haar terugkomst. 
Op zoek naar een hint stelt zij Fleur, nota 
bene op dat moment dummy, de vraag: ‘Hoe 
signaleren jullie?’
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Nu zal ik toegeven dat een zeer chagrijnige 
arbiter haar net voor het spel op onredelijke 
wijze had aangesproken op het feit dat wij zelf 
op zoek waren gegaan naar scorebriefjes, maar 
zó verward…

Al met al een hoop lol bij elkaar, al hebben we 
niet helemaal het gevoeld dat we ons doel gaan 
bereiken: als paar 55 willen we toch proberen 
om op plek 55 te eindigen, zo mogelijk met 
een percentage van 55%! Dat laatste hebben 
we inderdaad net niet gehaald (54,42%), maar 
wat schetst onze verbazing als blijkt dat we 50e 
zijn geworden, een plek goed voor een kleine 

geldprijs! Laat ik zeggen dat we er goed van 
hebben gegeten.

Ook Eldert en Maaike zetten een mooie neer: 
52,33%, goed voor de 72e plek. Guus en Dirk 
tenslotte, nauwelijks ingespeeld, blijven steken 
op een zeer degelijke 110e plaats met net geen 
48,5%.

Den Haag, tot volgend jaar!

Oh, deze opmerking tegen Eldert (speelde met 
Maaike) wil ik jullie niet onthouden: ‘Wat leuk, 
speel je vaker bridge met je dochter!?’

Het laatste weekend van november wordt de 
interregionale viertallencompetitie gehouden. 
Wij hebben ons netjes geplaatst en we hoeven 
gelukkig niet voor dag en dauw op, aangezien 
dit toernooi dit jaar in Straatsburg wordt 
gehouden. Ik kan derhalve de ochtend met de 
kat naar de dierenarts. Gravitatie had namelijk 
weer een puntje gescoord tegen de eeuwig 
durende wedstrijd tegen Felicia Domestica. 
Het gespalkte pootje moet nog een weekje 
in verband blijven en zo kunnen we nog wat 
langer genieten van onze piraat met houten 
been.

Rond één uur begeef ik me naar de bridgeclub 
en vind mijn teamgenoten. Als captain geef 
ik een peptalkje waarin drie thema’s centraal 
staan. In de eerste plaats wil ik geen manches 
gemist zien worden, tenzij het echt abject 
is. In de tweede plaats wil ik niet dat wij 
een wedstrijd verliezen, maar ik accepteer 
natuurlijk wel dat de tegenpartij een wedstrijd 
kan winnen. Tot slot wil ik geen dramatische 
slembeslissingen. Bied de mama-papa slems, en 
blijf uit de rest! Vooral die laatste opdracht gaat 
mij dit weekend achtervolgen.

Er zijn 18 teams en we zijn als 11e geplaatst, 
we spelen 6 ronden van 16 spellen, vertraagd 
Zwitsers met Deense laatste ronde. We mogen 
beginnen tegen Team Robert, een heerlijke 
Franse naam (de Franse versie van Van Dale). 
Mijn partner en ik nemen in de open kamer 
plaats en na wat handjes en spelletjes schudden 
kunnen we beginnen.

Slems zijn onbelangrijk
Kees van Schenk Brill

Het eerste spel is vreemd:

  [ -
  ] Vxxx
  { H9xxxx
  } xxx
[ AVB9xx   [ Tx
] -   ] BTxxxx
{ VT   { Axx
} HVxxx   } Tx
  [ Hxxxx
  ] AHx
  { Bx
  } AB9

Ik besluit met de zuidhand (spel 180° gedraaid) 
niet 1NT maar gewoon 1[ te openen en links 
volgt 2}. Daar blijft het bij. Na de ongelukkige 
ruitenstart is dit niet down te krijgen maar 
ik zie wel dat ik de tegenpartij uit haar 
schoppenfit heb gepraat. Het spel erop levert 
een lastig biedprobleem op:

[ HVxx
] Ax
{ HVx
} VB7x

Links opent 1{ en dat loopt naar mij uit. Ik 
doubleer, met de intentie om 1NT te herbieden 
en partner biedt 1]. Rechts komt er nu in 
met 2}. Geen idee wat ik nu moet doen, wat 
doublet nu betekent, dus ik besluit maar tot 
een duidelijk bod, wat ook een duidelijk overbid 
is: 2NT. Partner verhoogt na lang denken naar 
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3NT en ik heb het idee dat dit geen “walk in 
the park” gaat worden.

  [ Axxx
  ] BTxx
  { Txx
  } 8x
[ xx   [ Bxx
] HVxx   ] xxx
{ Axxx   { Bxx
} Axx   } HT9x
  [ HVxx
  ] Ax
  { HVx
  } VB7x

Het spelen begint echter uiterst gunstig: 
klaverenstart voor de Heer, } Tien terug, 
gedekt all around en klaveren terug in de B7-
vork. Ik neem twee schoppens mee, eindigend 
in dummy en speel een ruiten naar de Heer. 
Links besluit te duiken, maar daar krijgt hij 
spijt van. Op de schoppens en de klaveren 
moet hij Aas-klein in ruiten bewaren en wordt 
vervolgens ingegooid met ] Aas en harten na. 
Altijd lekker om een weekend als leider zo te 
mogen beginnen. Desondanks vraag ik toch 
aan mijn partner waarom hij niet met 1[ is 
begonnen. In het bieden zijn we duidelijk niet 
ingespeeld en ik hoop dat dit ons niet te veel 
opbreekt.

Het volgende spel is een saaie manche voor de 
buren, maar daarna bieden ze een agressieve 
manche. Deze is evenwel kansloos en wanneer 
de leider voor een onmogelijke maakkans 
gaat, is het contract kwetsbaar vier down. De 
tegenpartij is inmiddels aan het mopperen. Mijn 
partner mag twee manches afspelen en dat gaat 
hem soepel af, al lijkt er niets bijzonders aan de 
hand. Nog twee deelscorespelletjes en we gaan 
uitslaan voor de eerste helft. Ons nevenpaar 
kijkt tevreden en heeft daar zijn redenen 
voor: de twee soepele manches van mijn 
partner gingen moeizamer aan de overkant, 
één keer was ons nevenpaar agressief aan het 
tussenbieden en werd de verkeerde manche 
gekozen en de andere keer werd de manche 
simpelweg gemist. Mijn kwetsbare 3NT komt 
daar nog bij (ons nevenpaar maakt 1NT in OW) 
en de kwetsbare vier down. Al met al leiden we 
bij rust met 45-0.

De tweede helft verloopt moeizamer. We 
missen een redelijke uitnemer tegen een 
manche en de tegenpartij biedt een slem op 
snit. Vervolgens zitten mijn partner en ik niet op 
één lijn in het biedverloop:

Kees Partner
1{  2}
3{

Partner durft geen hoge kleur te bieden, bang 
dat dit sleminteresse toont, en hij zwaait af in 
3NT, maar de schoppens zijn lek. 5{ is ijzig en 
ik vrees dat dit punten gaat kosten. Er gaan 
nog een paar manches heen en weer en de 
tegenpartij biedt nog een slem, dit keer wel 
ruim boven de 50%-marge. We gaan uitslaan 
en de schade valt mee: ons nevenpaar mist 
het slem op snit, maar verdedigt de uitnemer 
scherp tegen zodat dat slechts 3 imp kost 
(620-500). De tegenstanders missen één van 
de heen-en-weer manches en zo krijgen wij 
ook nog wat puntjes. Uiteindelijk winnen we de 
eerste wedstrijd met 51-17 ofwel 23-7.

We mogen meteen aan de bak voor de tweede 
wedstrijd. In de eerste helft gaan mijn partner 
en ik in de gesloten kamer zitten en we spelen 
tegen een paar dat een rare precisievariant 
speelt. Afwijkende systemen zie je sowieso 
nauwelijks in Frankrijk, maar als ze er zijn, 
dan is het ook meteen wazig. 1} is de sterke 
opening, maar het enige positieve antwoord 
is 1{. Ik heb zo mijn twijfels over dit systeem, 
maar het zal wel weinig voorkomen op 8 
spelletjes. Het eerste spel is meteen lekker:

  [ xx
  ] xxxxxx
  { AVBx
  } V
[ Bx   [ Axxxxx
] VTx   ] Ax
{ xxxx   { -
} BTxx   } Hxxx
  [ HVx
  ] HB
  { Hxxxx
  } Ax

Ik open een mottige 1NT en partner geeft een 
hartentransfer. Rechts komt erin met 2[ en ik 
pas. Partner vervolgt met 3] en ik corrigeer 
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naar 3NT. Partner laat dat staan en links 
komt uit met [ Boer. Objectief gezien is de 
verdediging eenvoudig: nemen met het Aas en 
} Heer op tafel leggen. Vervolgens opstappen 
met ] Aas en cashen. De tegenstander is niet 
bij de les en vervolgt in slag 2 met schoppen 
(duiken was dan waarschijnlijk beter geweest). 
Ik neem, speel ruiten naar de Vrouw en harten 
op. Ondanks de vlotte duik leg ik toch de Heer 
en wanneer die houdt claim ik 9 slagen. 4] lijkt 
tricky dus hier ben ik best tevreden mee. Er 
volgt een rondpas en een saaie 3NT voor de 
buren en dan raap je de volgende fraaie hand 
op:

[ Hx
] HVxx
{ AHVxx
} Vx

Ik besluit de hand op te waarderen naar een 
20-punter en open 2NT. Partner gooit er een 
puppet-Stayman tegenaan en rechts doubleert. 
Dit ziet er tricky uit, we zijn uit systeem en ik 
weet niet hoe het verder gaat. Ik pas om aan 
te geven dat ik de klaveren niet stop (anders 
antwoord ik normaal) en ga straks wel kijken 
hoe de kleurinversie uitpakt (na 1NT-2}-dbl en 
pas vraagt redoublet om Stayman waarbij je de 
andere hoge kleur biedt, zodat het in de goede 
hand komt; als ik over redoublet 3{ biedt (een 
vierkaart hoog), biedt partner dan juist wel 
zijn vierkaart nu? Dit is allemaal theoretisch 
interessant, maar het bieden neemt een abrupte 
en onverwachte wending wanneer partner 
past. Hij heeft een vijfkaart klaveren, maar van 
magere kwaliteit en het afspel is geen feest. Er 
is geen manche die maakt, maar ik verwacht 
niet dat het nevenpaar 500 binnensleept. Een 
bijzonder vreemde beslissing van partner. 

Er gaan nog wat manches heen en weer en 
dan heeft de tegenpartij een abject volgbod in 
klaveren op Axxxx waar 1NT een meer dan 
redelijk alternatief is. Helaas voor ons heeft de 
partner van het volgbod een vijfkaart klaveren 
mee en zo wordt een fraai 5} contract bereikt. 
Het uitslaan is simpel, wij winnen een tiental 
imps voor mijn 3NT wanneer de tegenpartij 
in 4] down gaat en nog een tiental wanneer 
de tegenpartij een kwetsbare manche mist. 
Partners 3} gedoubleerd kost 10 en de 5} 

ook. Nog wat plusjes onze kant op betekent dat 
we met 27-20 voorstaan.

De tweede helft zitten we in de open kamer. 
Mijn partner mag een paar contractjes afspelen 
en vervolgens mist de tegenpartij een redelijk 
slem, wanneer we agressief tussenbieden. De 
match lijkt als een nachtkaars uit te gaan maar 
het venijn van de wedstrijd zit in de staart:

  [ x
  ] HT987
  { VBTxx
  } Tx
[ xxx   [ Vxxxx
] xx   ] Bx
{ Axxx   { Hxxx
} H9xx   } Vx
  [ AHBx
  ] AVxx
  { -
  } ABxxx

Partner opent een 2] Muiderberg en ik plemp 
bij gebrek aan wetenschappelijke middelen 
het meest logische contract: 6]. Er wordt een 
kleine ruiten gestart en partner gaat lang in de 
tank. Voor mij achteraf lijkt de keuze te gaan 
tussen een complete crossruff, welke werkt 
met de ] Boer goed en de zijkleuren niet al 
te slecht, en het vrijspelen van de ruitenkleur, 
wat werkt met de honneurs in ruiten verdeeld 
en de troeven niet al te naar. Partner probeert 
de klaveren vrij te spelen, maar krijgt een 
overtroever om de oren en gaat teleurgesteld 
één down.

Het laatste spel is een 3NT waarbij ik de 
downstart van HTx mis. Mijn partner heeft 
Axxxx in die kleur en bovendien hebben de 
tegenstanders door een zwakke sans het 
contract in de andere hand gekregen. Bij het 
uitslaan zijn dit precies de twee spellen die 
samen 30 IMPS kosten. Uiteindelijk verliezen we 
met 29-52 ofwel 10-20.

De laatste ronde op zaterdag mogen we 
tegen een team dat ook uit Straatsburg komt. 
Iedereen heeft honger maar er moet eerst nog 
gekaart worden. We blijven op het eerste spel 
uit een slechte manche en daarna mag ik in 4] 
aan de bak:
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  [ AHV8xx
  ] HV
  { xxx
  } xx
[ T   [ Bxxx
] Bx   ] Axx
{ Bxx   { Axxxx
} HTxxxxx   } B
  [ 9x
  ] T98xxx
  { HV
  } AVx

De start is schoppen Tien voor het Aas, met 
een deblokkade van [ 9. Ik speel ] Heer en die 
wordt vlot gedoken. Nu heb ik een probleem: 
de schoppenstart is overduidelijk een singleton 
en als ik met harten doorga zijn de volgende 
rampscenario’s mogelijk. De Boer kan niet naar 
beneden komen, in welk geval ik simpelweg 
maar 9 slagen heb. Een tweede mogelijkheid is 
dat de Boer wel naar beneden komt (rechts) en 
dat ik alsnog een schoppenruff om de oren krijg 
nadat er in ruiten is overgestoken. Ik zie een 
alternatief door de klaversnit te nemen, een 
klaveren te troeven en daarna de troeven te 
sjorren. Wanneer de snit werkt verlies ik twee 
hartens en ruiten Aas. Dit was in de praktijk 
niet het juiste plan maar met de gegeven hand 
is duiken natuurlijk redelijk, maar niet nodig, het 
geeft mij immers een maakkans, terwijl nemen, 
aftroever geven, ruiten na, mij ook afhankelijk 

laat van de verliezende klaverensnit. 

De tegenpartij laat ons later nog een deelscore 
spelen terwijl ze 26 punten hebben. Verder 
hebben we onduidelijke plusresultaten, maar 
we missen voor het eerst van de dag ook een 
scherpe kwetsbare manche die zit.

Het nevenpaar komt echter tevreden uitslaan 
en dat blijkt terecht. Zij maken geen fout in 
de verdediging tegen 4] en bieden netjes 
hun manches. Wanneer de tegenstanders na 
een preëmpt ook nog een keer de verkeerde 
manche kiezen staan we met 38-2 voor bij rust. 

De tweede helft begint kalm aan onze tafel 
met een vlakke 1NT waar ik zelfs 9 slagen mag 
halen met een wel heel vriendelijk zitsel. De 
tegenpartij blijft vervolgens uit een manche die 
scherp maar niet onbiedbaar lijkt en daarna 
is mijn partner aan de beurt. Hij heeft een 
reverse maar met een slechte hand en pakt 
het bieden niet erg handig aan waardoor hij in 
een kansloze 5{ eindigt. Niemand doubleert, 
maar het hobbelt wel drie down, gelukkig 
niet-kwetsbaar. Overstuur door dit spel en 
waarschijnlijk moe en hongerig biedt hij op het 
volgende spel matig naar 4[, waar slem ijzig 
is. Twee spellen later verpakt hij zich in zijn 
biddingbox, en hoewel we met schermen spelen 
laat hij het bod toch liggen. Hierdoor komen 
we niet in de beste manche en hij gaat dan ook 
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down in 5 laag met 9 slagen van boven in 3NT. 
De tegenpartij doet ook nog een duit in het 
zakje door op het laatste spel een uitstekende 
6] te missen. Iedereen is moe en heeft honger 
blijkbaar.

Aan de andere tafel was het allemaal niet 
veel beter. Op het allereerste spel biedt de 
tegenpartij een 15-17 NT met een vlakke 
4333 en 13 punten. Omdat alles vriendelijk 
zit, rolt 3NT binnen. Zij bieden wel ons slem 
en ons nevenpaar mist hun slem. Verder past 
de tegenpartij tijdens een forcing biedverloop 
en gaat precies contract waar partner in 5{ 
zwoegt. Gelukkig biedt ons nevenpaar nog een 
scherpe 3NT waardoor we de wedstrijd nog 
net weten te winnen met 48-39 of wel 17-13. 
We gaan naar huis met een goede klassering, 
maar hebben een bak VIPS laten liggen.

Zondagochtend begint de eerste wedstrijd om 
10 uur. Ons team is keurig op tijd aanwezig en 
we mogen opnieuw tegen een team uit de regio. 
Dit keer tegen het enige team dat ons in de 
regionale plaatsingswedstrijden een nederlaag 
heeft toegebracht. We zijn gebrand op wraak 
maar de eerste helft brengt erg weinig 
spektakel aan onze tafel. De tussenstand is dan 
ook extreem laag: 4-1, wel in ons voordeel. De 
tweede helft begint met een serie manches 
die ofwel niet zitten ofwel simpel zijn en we 
lijken dan ook hard op weg naar een gelijkspel 
wanneer we een slem met twee keycards 
buiten niet bieden. Uiteraard is één van de 
sleutelkaarten troefheer en de snit zit natuurlijk 
kwetsbaar goed. Deze tegenstanders hebben 
al slechtere slems tegen ons geboden, dus in 
gedachten schrijf ik al -13 op. Ik moet meteen 
daarna aan de bak in een scherpe 4] en dit 
contract sleep ik met voorzichtig afspel binnen. 
Ik ben bovendien tevreden dat voorzichtig 
afspel erg nodig was. De tegenpartij slaat op het 
laatste spel terug door op niet overtuigende 
wijze een goede 6[ te bieden. Ik zie dat 7 ook 
goed is en hoop stiekem dat aan de andere 
tafel het bieden er beter uitziet, maar onze 
partners komen niet erg tevreden uitslaan. Zij 
missen zelfs klein slem, maar gelukkig bieden de 
tegenstanders niet het slem met twee keycards 
buiten; ze ruiken er zelfs niet aan. Ze gaan ook 
down in mijn 4] en met nog wat rommelpunten 
over en weer eindigt de wedstrijd in 22-19, 
precies genoeg voor een 16-14 overwinning. 

We gaan lunchen, maken een kleine wandeling 
en bij terugkeer zien we dat we 4e staan, 
redelijk ver van de eerste plaats, tegen wie 
we mogen spelen. Alweer een team uit 
Straatsburg, maar ik speel graag tegen hen. 
We beginnen met twee deelscore spelletjes, 
waarbij de verdediging wat steekjes laat vallen. 
Daarna plempt de tegenpartij een volkomen 
onverantwoord slem en gaat kansloos 1 down, 
zelfs met een perfecte dummy. Ik speel twee 
saaie manches en daarna een wat agressieve 
3[, waar de tegenpartij een kwetsbare manche 
lijkt te hebben. Om die gemiste manche goed 
te maken wordt op het laatste spel dan maar 
4[ geplempt. Dit keer wel twee down en we 
gaan dan ook kalm uitslaan. Ons nevenpaar 
komt lachend aanzetten en heeft dan ook een 
wereldlijst. Zij hebben keurig hun manches 
geboden, wanneer dat moest, zijn netjes 
uit slem gebleven en hebben de deelscore 
spelletjes goed verdedigd. Wanneer de rook 
optrekt staan we 46-3 voor.
 
De tweede helft begint matig wanneer mijn 
partner met 1{ in plaats van 1NT volgt. 3NT is 
geen wereldcontract, maar is zo wel onbiedbaar 
geworden. De tegenpartij doet wat terug door 
een 1NT af te kranten en doet er nog wat bij 
door over ons redbod op 5-niveau door te 
bieden en down te gaan. Het voornalaatste spel 
is lomp en woest: partner opent 2NT met een 
vijfkaart harten, rechts komt erin met 3[ en 
dit loopt terug naar mijn partner. In plaats van 
de handdoek in de ring te gooien besluit deze 
tot 4]. Dit ligt voor een godsvermogen en ik 
begrijp nog altijd niet waarom de 3[-bieder, die 
een vijfkaart troef tegen heeft niet doubleert. 
Zijn partner doubleert in ieder geval ook niet 
maar corrigeert terug naar 4[. Dit contract is 
ijskoud. 

Op het laatste spel opent partner een 
Muiderberg 2] en rechts past. Ik heb een 
3-punter met vier troeven mee en plemp 4]. 
De tegenstanders komen nu niet verder dan 
4[, wat met twee overslagen over tafel gaat. 
Wij gaan tevreden uitslaan en ons nevenpaar 
doet daar nog wat bij. Bij hen wordt er niet 
uitgenomen op 5-niveau en dus spelen zij 
rustig, maar zorgvuldig, de manche op 4-niveau 
en halen dit precies. De 6-5 hand wordt door 
hen netjes naar 4[ doorgeboden maar dan 
besluit de tegenpartij dat kwetsbaar uit te 
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nemen met 5}. 1100 later bleek dat geen goed 
idee. Verder bieden ze eindelijk een keer slem, 
niet gehinderd door lomp tussenbieden. De 
eindstand is 89-17, ofwel 25-0. 

We staan in een keer tweede, met een kleine 
voorsprong op de nummers 3 en 4, maar wel 12 
VIPS achter nummer 1. Wij spelen die wedstrijd 
in de open kamer en de eerste helft draait 
vooral om dit spel:

  [ A
  ] AH765
  { AHBx
  } xx
[ HTxxx   [ xxxx
] VT   ] xxx
{ Vxxx   { xxx
} Vx   } xxx
  [ VBx
  ] B98
  { T
  } AHBxxx

Ik open de Zuidhand met 1} en links volgt 1[. 
Partner biedt 2] en dit verhoog ik direct naar 
4]. Partner is nog niet uitgeboden en vraagt de 
Azen op. Daarna vervolgt hij met 5NT, vragend 
om extra’s en vertellend dat alle Azen binnen 
zijn en de troefkleur onder controle. Met } 
Vrouw in Noord is 7 ijzig en anders heeft het 
zeker kansen met mijn nuttige punten, zelfs [ 
VB lijkt te werken. Na rijp beraad leg ik aan in 
7]. Er wordt schoppen gestart en mijn partner 
neemt in de hand. Hij legt na lang nadenken 
troef Aas op tafel en links gooit daar de Vrouw 
onder! Uiteraard neemt mijn partner de snit 
en hij gaat moedeloos 1 down. Natuurlijk had 
hij niet 5NT moeten bieden, maar ik feliciteer 
links met zijn fantastische verdediging. Partner 
parkeert echter goed en op het volgende spel 
biedt hij niet eigenwijs nog een slem, wat wel 
bijna lijkt te zitten. We gaan uitslaan en de 
tegenstanders blijken twee keer in klein slem te 
zitten. Met nog wat impjes voor de buren staan 
we voor het eerst bij rust achter 13-24. 

Ik ga er de tweede helft goed voor zitten en 
krijg meteen een mooie hand:

[ Ax
] AHxxx
{ AVT9x
} B

Ik open 1] en over partners 1[ bied ik 3{, wat 
mancheforcing is. Partner biedt nu wat vreemd 
verder, maar het eindigt in 4] met } 9 uit.
[ Txxx
] Vx
{ xxx
} HTx

[ Ax
] AHxxx
{ AVT9x
} B

Ik laat de start naar mijn Boer lopen en heb 
een eerste meevaller wanneer rechts met het 
Aas neemt. Hmm, aparte start, de tweede van 
honneur lengte. Ik krijg schoppen terug maar 
dat is natuurlijk te laat voor die kleur. Ik stap 
op met het Aas, cash ] Aas en speel een harten 
naar de Vrouw. Op } Heer gaat de schoppen 
weg en nu moet ik de ruiten goed doen. Met 
de troeven 3-3 maakt het niets uit wat ik 
doe, maar met troeven 4-2 mag ik maar één 
ruitenslag verliezen. Dit is de laatste keer dat ik 
in dummy lijk te zijn. Ik kan { HBxx goed niet 
aan want ik kan niet in dummy blijven dus er 
is maar één 4-1 zitsel dat ik wel aan kan, boer 
sec erachter. De 3-2 zitsels zijn natuurlijk 50-50 
voor de goede kaart. Ik speel een ruiten naar 
de Vrouw en die houdt. Ik sla troef Heer en zie 
dat de troeven 4-2 zitten. Onder { Aas valt de 
Boer. Dit voelt lekker, ik claim 10 slagen.

Het volgende spel lijkt de tegenpartij me een 
manche weg te geven en daarna raap ik de 
volgende beul op:

[ AV
] Axxxx
{ H
} AHVxx

Ik ben te bang voor een rondpas als ik 1] open 
en ik heb een systeemspeeltje. Ik open 2} 
(MF) en partner antwoordt 2{ wat eigenlijk 



25

alleen maar een mooie kleur of een redelijk 
tweekleurenspel ontkent. Ik bied 2] wat bij 
ons een gadget is en partner verplicht tot 
2[. Dit is de inleiding voor Mancheforcing 
tweekleurenspellen. Ik moet echter wel een 
minuutje of 3 nadenken om de structuur te 
reconstrueren. Gelukkig lukt me dat en ik bied 
2NT wat een 5-5 belooft, maar niet beide hoge 
kleuren. Partner vraagt verplicht verder met 
3} en ik bied nu 3] en heb mijn hand verteld. 
Partner legt aan in 5} en zijn dummy is precies 
wat ik wil zien:

[ xxxxx
] x
{ Vxx
} BTxx

Een verdwaalde 3-punter. En 5} is ijzig. Het 
afspel is simpel wanneer er { Aas wordt 
gestart en schoppen wordt geswitched. 1] lijkt 
een tricky contract met de klaveren 3-1. De 

tegenpartij mist nog een redelijk slem en ik ga 
dan ook zeer enthousiast uitslaan.

Het nevenpaar ziet er verslagen uit en lijkt al 
afscheid genomen te hebben van het podium. 
Hun lijst is inderdaad niet best, ze missen ook 
slem en spelen de manche ook niet down, maar 
waar ik 4] speel, komt de tegenpartij na een 
3} preëmpt in 3NT. Er wordt klaveren gestart 
voor Boer-Vrouw-Heer en na een ruitensnit 
voor de Boer komt er } 9 na. De leider denkt 
dat hij getruukt wordt door de verdediger 
met AV9xxxx en legt de Tien. Twee down. Ons 
nevenpaar houdt helaas open na 1]-pas-pas, 
maar mag daarna 3{ spelen. Dat gaat kansloos 
down, maar levert wel op. We winnen de 
tweede helft met 24-3 en de wedstrijd met 
37-27 ofwel 17-13. Niet genoeg om eerste 
te worden (daarvoor moeten we 7] maken), 
maar uiteindelijk wel net genoeg om tweede te 
blijven. 

Geplaatst voor de finale in Parijs!
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Uitnodiging Jaarvergadering
Het Bestuur

Donderdag 15 oktober 2009
19.30 uur – tafeltenniscentrum SVE

Het bestuur nodigt je hierbij van harte uit voor de komende jaarvergadering. De voorlopige agenda 
ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Binnengekomen stukken
4. Notulen van de vorige ALV
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de wedstrijdleider
7. De Dommy
8. Rekening en verantwoording penningmeester
9. Verslag van de kascommissie
10. Bestuursbeleid afgelopen jaar
11. Voorstel nieuwe bestuur
12. Decharge van het zittende bestuur en installatie van het nieuwe bestuur
13. Benoeming kascommissie
14. Benoeming overige commissies
15. Bestuursbeleid komend jaar
16. Te nemen besluiten door de ALV / Reacties op voorstellen leden
17. Contributie en begroting
18. Speelprogramma
19. Wvttk en rondvraag
20. Sluiting

Met vriendelijke groeten,
Eldert Besels
Secretaris SBC Dombo 2008/2009

Aanvulling op de voorlopige agenda en het opgeven van tegenkandidaten dient, conform het 
Huishoudelijke Reglement, schriftelijk en uiterlijk per 1 oktober te gebeuren bij de secretaris:
 
Eldert Bessels
Van Brammendreef 111
3561 XG Utrecht
E-mail: eldert@gmail.com / bestuur@dombo.org
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Voor het eerst sinds ik in Frankrijk bridge, 
ben ik erin geslaagd om me te plaatsen voor 
een landelijke finale. Het open viertallen 
kampioenschap, waarvoor 24 teams zijn 
uitgenodigd. We zijn als 23e geplaatst, maar 
hebben goede moed. Het nevenpaar bestaat uit 
agressieve bieders, die in de verdediging weinig 
laten liggen en in het afspel solide maar niet 
briljant zijn. Slembieden is hun zwakste punt. 
Ik zou willen dat ik dit over mijn partnership 
kan zeggen. Hoewel dit alweer het zesde of 
zevende toernooi is wat we samen spelen 
hebben we nog nooit een echt goede discussie 
over competitief bieden gevoerd. Wanneer de 
tegenstanders tussenbieden, vind ik ons bieden 
op gokwerk lijken. Ook zonder tussenbieden 
is er voor mijn gevoel veel te weinig tijd aan 
ons bieden besteed. Ik weet hoeveel plezier 
ikzelf beleef aan het bouwen van een goed 
uitgewerkt systeem, dus ik kan enkel mijn 
partner de schuld hiervoor geven. Hoewel hij 
open staat voor nieuwe ideeën, wil hij weinig 
tijd in systeem stoppen. Ik vrees dat dit punten 
gaat kosten, maar kan daar zaterdagochtend in 
de trein natuurlijk niets meer aan doen. 
 
De reis per TGV verloopt voorspoedig en we 
zijn binnen drie uur in Parijs. Na een boterham 
nemen we plaats voor de eerste ronde, waar 
we tegen de nummer 24 van de plaatsinglijst 
mogen spelen. Het begint lekker wanneer we 
de eerste drie contracten van de tegenstanders 
allemaal down spelen, eentje zelfs drie down, 
kwetsbaar.
 
Dan hebben we een systeemprobleem: ik 
open 1NT en partner heeft HVxxxx in ruiten 
en verder niet zo veel. De Fransen staan op 
een natuurlijk 2NT antwoord als inviterend 
en hebben 3} als transfer voor de ruiten. 
Dat kan natuurlijk best, maar dan moet je wel 
een manier hebben om met deze hand een 
invite te geven. Hoe dan ook, ik kan niet mijn 
enthousiasme tonen met mijn maximum en 
Axx mee en mag in 3{ tien slagen bij elkaar 
harken. Uiteraard kwetsbaar. Misschien heeft de 
tegenpartij hetzelfde probleem, maar dit soort 
problemen wil ik gewoon niet hebben. Het spel 
erop zit ik op de moeilijke stoel: 
 

[ xxxxx
] HVxxx
{ xx
} x

Rechts opent 1{, ik pas, links 1NT, partner 2] 
en rechts een informatief doublet. Ik bied 4] 
en nu gaat het links 5}, partner pas en rechts 
5{. Je bent niet tegen wel en de manche lijkt 
koud te zijn en bovendien heb je een soort 
van 11-kaartsfit. Als partner iets als x, ABxxxx, 
xx, Hxxx heeft lig je maar voor 300. Aan de 
andere kant, je hebt een klaverenstart en 
wellicht is 5{ met klaveren Aas bij partner van 
top af down met 1 of 2 aftroevers. Ik kies de 
agressieve uitnemer en dat blijkt duur. Partner 
heeft schoppen lengte en de tegenpartij neemt 
de eerste zes slagen mee. Bovendien lijkt hun 
manche problematisch na klaverenstart.  
 
Ik ben niet blij, maar mag meteen verder in 
een lastige 4[ met veel keuzes. Ik weet niet 
of ik het beste plan vind, maar ik kies gelukkig 
wel een winnend plan en haal 11 slagen. Het 
volgende spel is ziek, je hebt [ HVT98x en 
verder nog genoeg punten voor een opening. 
Partner opent 1 laag en rechts volgt 1]. Je biedt 
1[ en partner biedt 1NT. Ik leg aan in 4[, maar 
partner heeft een 0-4-4-5 met een hartenstop. 
Op zich nog niet zo erg, want je schoppens 
zijn soort van beton. Maar die krengen zitten 
5-2 en de tegenpartij weet er een uppercut 
uit te persen. Hierdoor ga je net één down. Ik 
ben het niet eens met 1NT, maar dit is wel erg 
ongelukkig. Bij de rest van de spellen gebeurt 
aan onze tafel niet zo veel. Alleen het laatste 
spel is opvallend wanneer de tegenstanders een 
scherpe manche niet durven te doubleren die 
wel drie down hobbelt.  
 
Ik ga ontevreden uitslaan, en uiteraard kosten 
al onze missers punten. Waar wij 3NT missen 
opent ons nevenpaar een Muiderberg en met 
mijn hand wordt daar 2NT over gevolgd. Nu 
verwacht je een klein beetje meer aan de 
overkant en derhalve is 3NT met HVxxxx niet 
onredelijk. Waar ik voor 800 ga liggen speelt 
het nevenpaar vreedzaam 3{ en waar ik in 
schoppen down ga spelen zij uiteraard 3NT 

Eindelijk het echter werk
Kees van Schenk Brill
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dat onverwoestbaar is. Gelukkig komen er ook 
punten onze kant op. De tegenstanders kiezen 
in de andere 4[ een minder gunstig plan en 
gaan down, het nevenpaar doubleert wel de 
scherpe manche en de extra downslagen op 
sommige spellen leveren ook op. Wanneer 
het nevenpaar ook nog een 3NT uit de hoge 
hoed tovert is de magere overwinning een feit. 
16-14. Onze partners zijn terecht een beetje 
teleurgesteld dat er geen hogere score uit komt 
rollen.  
 
We beginnen extra gemotiveerd aan de 
tweede wedstrijd, tegen de nummer 1 van de 
plaatsingslijst. Dat klinkt indrukwekkend, maar 
ik heb dit team niet op mijn favorietenlijstje 
staan. Zij hebben ons ook duidelijk niet op 
dat briefje staan, en laten hun sterkste paar 
uitdraaien. Het begint een beetje lauw met een 
paar sanscontracten waar alleen overslagen 
lijken te tellen. Ik verdedig op één van deze 
spellen veel te actief en begin na afloop te 
twijfelen of dit contract wel gehaald wordt bij 
passief tegenspel. Gelukkig blijft de biedtray 
op het derde spel een poos weg en zie ik een 
sluitende en tevens niet onredelijke speelwijze 
die het contract verzekert.  
 
Dat stelt me gerust en wanneer de biedtray 
terugkomt kan ik me weer volledig op dit spel 
focusen. Partner heeft preëmptief 4] geboden 
over een 1} opening, maar hij is wel kwetsbaar 
tegen niet. Links biedt nog 4[ en dat besluit 
ik maar eens een tikkie te geven. De leider is 
al na twee slagen troefkort en kan de schade 
niet echt beperken, 800 uit het niets is prettig. 
Het volgende spel slaat de tegenpartij terug 
door met een dubieuze klaverenstop in 3NT 
te gaan zitten. De Vrouw zit echter achter AH 
en de leider heeft acht vaste slagen zonder 
klaveren. Erger, 4] in de 5-2 fit gaat down 
op een klaverenaftroever. Wederom een vies 
spel. De wedstrijd kabbelt verder zonder veel 
interessants, behalve dat de tegenpartij alles 
speelt. Ze gaan nog één keer liggen voor 800, 
dit keer tegen een niet-kwetsbare manche, 
maar dan keert het tij. Ik open 1] op het twee 
na laatste spel en herbied na een mancheforcing 
2}-antwoord 2[. We hebben niet besproken 
of dit extra kracht belooft, en partner duwt 
hard door naar slem. Zijn klaverenkleur is 
helaas geen slagenbron en er zijn hierdoor 
onvoldoende slagen. Een 2NT-antwoord in 

plaats van 2} had MF-steun beloofd, zonder 
goede zijkleur. Dit was handiger geweest en had 
ons zeker uit slem gehouden. Nog somber van 
dit spel mag ik in de laatste hand beslissen of ik 
ga rennen met: 

[ VBTx
] x
{ HVT9xx
} xx
 
wanneer partner geknoopt wordt in zijn 2] 
sprongvolgbod. Het is makkelijk om naar een 
spel toe te praten, maar ik denk dat ik toch 
moet vluchten. Dit doe ik helaas niet en het 
zitsel en tegenspel is meedogenloos. 1400 
later is de wedstrijd voorbij. 3{ is ook geen 
pretje, maar het tegenspel voor twee down 
is al pittig en ik heb mijn twijfels over drie 
down. We gaan wederom niet erg verheugd 
uitslaan. Onze maten hebben een saaie lijst, met 
één verrassende gedubbelde overslag in een 
koude manche, maar ook met de 4] down op 
aftroever. Hun tegenstanders rennen wel naar 
3{, wat slechts voor 200 gaat na troefstart (niet 
het moment hier) en bieden ook geen slem. 
Onze 800’s leveren natuurlijk wel flink op maar 
uiteindelijk blijft de teller bij 51-30 voor de 
buren, ofwel 20-10. De wind staat niet in onze 
richting, maar die laatste paar spellen moeten 
natuurlijk vermeden worden. Wederom is de 
wedstrijd aan onze kant van de tafel gemaakt en 
beslist.  
 
De derde ronde treedt de Zwitser in werking, 
en we mogen ergens iets onder het midden 
plaatsnemen. We spelen tegen een paar zeer 
actieve bieders en dat blijkt al meteen op 
het tweede spel. Na een biedverloop met 
60 punten in het spel eindigt het bij 4[ 
gedoubleerd. Partner start en de dummy komt 
neer met een verdwaalde Boer en een vierkaart 
schoppen. Voor een psych pakt het spel nog 
redelijk goed uit voor de tegenstanders, we 
rapen 800 op, maar hebben een kwetsbare 
manche. Het volgende spel is dramatisch voor 
ons. Ik heb: 

[ AHx
] AVxxx
{ xx
} Axx
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en hoor partner 1{ openen. Na 1] komt de 
tegenpartij er met 2[ tussen en partner gaat 
onvervaard verder met 3}. Ik kan me na dit 
vrije bod niet bedwingen en duw door naar 
slem in klaveren. We blijken echter in een 4-3 
fit te zitten en partner heeft bovendien niet al 
te veel punten. Wellicht moet ik me een beetje 
inhouden met zo weinig punten in zijn kleuren, 
maar geef partner iets als x, xx, HVBxx, HVBxx 
en slem is al redelijk goed. Een vierkaart had 
ik niet verwacht bij partner en al helemaal niet 
} Vxxx. Het enige positieve aan dit spel is de 
kwetsbaarheid die nu eens een keer gunstig is. 
Het wordt er niet veel beter op als partner de 
maakstart tegen een kansloze 3NT vindt en er 
een paar spellen later het volgende gebeurt: 

[ AHx
] HBT9
{ ATx
} Hxx
 
Ik besluit de hand wellicht ten onrechte op te 
waarderen tot een 2NT opening, mijn Azen, 
Heren en ] HBT9 belangrijker vindend dan de 
toch wel mottige 4333 verdeling. Nu gebeurt er 
na twee keer pas iets vreemds. De voorgepaste 
tegenstander rechts doubleert. Dit wordt 
gealerteerd door links als verplicht doublet. 
Ik speel nu verbaasd 2NT gedoubleerd. Na 
de start geeft mijn schermgenoot toe dat dit 
eigenlijk alleen in paren geldt. De verdediging 
is verre van perfect en zelfs met slechts Txx, 
xxx, VBxx, xxx in dummy lijk ik een maakkans 
te krijgen via een ingooi. Maar op het laatst 
begint de tegenpartij te deblokkeren en moet 
ik beslissen of de ingooi nog bestaat voor 
contract of -2, of de handdoek in de ring gooien 
voor -1. Ik ga voor de maakkans en schrijf -500. 
Als bonus wordt ik de rest van het toernooi 
door mijn teamgenoten belachelijk gemaakt 
voor mijn 2NT-opening.  
 
De tegenstanders blijven actief bieden en gaan 
één keer in een belachelijk 4[ contract vier 
down. Helaas durf ik dit niet te doubleren 
omdat 5 laag erin lijkt te zitten of in ieder geval 
dichtbij lijkt te zijn. Er worden nog een paar 
scherpe manches geboden en op het laatste 
spel neemt mijn partner een vreemde beslissing 
door niet in 3NT te gaan zitten. Dat zit er, zij 
het door een gunstig zitsel, echter wel in en 
het uitslaan is geen pretje. Het nevenpaar heeft 

een min of meer solide lijst, met één van de 
manches op het laatste spel gemist. Daar staat 
een bizarre 3NT tegenover, die de tegenpartij 
laat maken in plaats van drie of meer down te 
spelen. Onze missers kosten allemaal en de 
teller blijft bij 22-54 hangen. Het nevenpaar 
is niet erg blij en daar kan ik me wel iets 
bij voorstellen. We moeten meteen verder 
en hebben dus gelukkig geen tijd om onze 
rampspellen te bespreken. 
 
De laatste ronde van zaterdag hebben we 
honger, maar de tegenstanders lijken nog veel 
afweziger. Er gebeurt niet veel, maar we lijken 
telkens net het betere van de beslissingen te 
hebben. De tegenpartij biedt één slem, maar 
voor de rest gaat het eindelijk eens soepel. 
Op één spel na, waar mijn partner alweer 
besluit om over een uitnemer op vijfniveau 
nog door te bieden. De tegenstanders starten 
echter slecht en daardoor rolt de manche 
nog net binnen. We gaan dan ook tevreden 
uitslaan. Het nevenpaar is eens niet zo solide. 
Het goede slem wordt gemist, maar afgezien 
daarvan hebben we op de deelscores flink 
geoogst. En over doorbieden gesproken, ook 
de tegenstanders bieden nog door over de 
uitnemer, maar stomen zelfs door naar slem. 
Met ABxx tegenover 9xxx en een directe 
aftroever aan de AB-kant was een klein wonder 
nodig en dat kwam niet uit. We winnen met 
35-12 en klimmen een klein beetje terug in 
het peloton. De titel is uit zicht verdwenen, 
maar we kunnen er nog een goed toernooi van 
maken. 
 
Na een goede nachtrust en een stevige 
ochtendwandeling nemen we zondagochtend 
plaats aan tafel voor de vijfde ronde. De 
tegenstanders lijken niet erg wakker en dat 
blijkt op de eerste spellen. Zowel mijn partner 
als ik krijgen een deelscore cadeau. Bij de mijne 
lijkt het zelfs een kwetsbare manche voor de 
tegenpartij te zijn. Het blijft nog even lekker 
gaan met een goede uitnemer tegen en nog 
een twijfelachtig contract dat binnenrolt, maar 
dan slaan de tegenstanders terug. Met een 
saaie 14 punter wordt een 15-17 Sans geopend, 
dit wordt met xxx, Vxx, Axx, VTxx direct 
opgehoogd naar 3NT. De hartens lijken lek, 
maar ik heb AH voor de Vrouw en bovendien 
zit de ruitensnit goed, zodat dit wanstaltige 
vehikel gehaald wordt. Gelukkig zijn ze niet 
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kwetsbaar. Er volgen een paar sanscontracten, 
waarbij de tegenstanders wederom verzuimen 
veel downslagen mee te nemen en dan mag ik 
aan de bak in 4], waar links heeft voorgepast 
en vervolgens 3 Ruiten heeft gepreëmpt: 

  [ BT9
  ] xxx
  { AVx
  } V9xx
[ Axxx   [ Hxxx
] -   ] BTxx
{ Txxxxxx   { Bx
} xx   } ABx
  [ Vx
  ] AHV98xx
  { H
  } HT8x
 
Ik krijg een ruitenstart heb meteen een eerste 
beslissing te nemen. Wel of niet in dummy 
pakken voor een schoppendiscard? Voor mijn 
gevoel is dat niet nodig en ik laat de start 
doorlopen naar mijn Heer. Wanneer ik troef 
Aas sla ben ik minder blij met deze keuze, maar 
er zijn nog maakkansen. Ik ga sowieso twee 
schoppens en klaverenaas verliezen, maar als 
de tegenstanders me twee keer toegang tot 
dummy geven kan ik de hartens eruit snijden en 
twee klaveren in de hand lozen op de winners 
daar. Ik speel [ Vrouw voor en links pakt 
deze met het Aas. Er wordt ruiten vervolgd, 
wat gunstig voor me is, maar ik profiteer niet. 
Uiteraard moet ik in dummy nemen, klaveren 
weggooien in de hand, harten opspelen en 
dekken en vervolgen met schoppen. Links heeft 
zeker niet [ AH en rechts gaat me vervolgens 
ofwel de hartensnit ofwel een entree geven. 
Met hartenvervolg kan ik de troeven trekken 
en klaveren naar de Vrouw spelen die rechts 
moet nemen. Ik ben minder handig en gooi een 
schoppen weg en vervolg met nog een ruiten 
om een klaveren af te gooien. Rechts troeft 
voor en ik troef over. Nu kan ik het nog altijd 
maken door klaveren naar de Vrouw te spelen. 
Als rechts duikt heb ik slechts één klaveren 
verliezer en kan zelfs de troeven snijden 
door te deblokkeren. Wanneer hij neemt is 
hij ingegooid in driekleuren. Slechts [ Heer 
na levert een probleem op, maar die kan ik 
troeven en nu kan ik troef trekken en hem 
ingooien om van klaveren boer af te spelen of 
de schoppen te brengen. Dat zou prachtig zijn 

geweest, maar ik vervolg helaas met } Heer en 
ga kansloos één down. Dit zijn van die spellen 
die het verschil horen te maken. Ik vermoed dat 
het niet gaat kosten, want bij dit zitsel is het 
speelplan om een schoppen weg te gooien na 
ruitenstart alleen goed als je direct in klaveren 
snijdt en dat is niet erg zinnig. Maar als je dit 
soort contracten haalt verdien je niet alleen 
13 Imps, maar je speelt ook lekkerder daarna. 
Uiteraard heb ik direct op het volgende spel 
een biedbeslissing te nemen: 

[ xxxxx
] H
{ xxx
} xxxx

Niet veel om het lijf en ik pas dan ook op 
partners 1] opening. Links houdt open met 
1[ en partner vervolgt met 2}. Rechts 2[ 
en ik pas. Partner gaat verder met 3} en ik 
moet beslissen of ik een zetje geef. Dit soort 
biedverlopen hoor je besproken te hebben in 
een vast partnership, vooral het verschil tussen 
2} en later 3} en een direct 3}. Dat laatste 
lijkt me sterker, en bovendien hebben we een 
MF-twee kleurenspellen speeltje, dus zelfs dat 
laatste is geen superos. Ik pas en uiteraard 
heeft partner een hand die ook direct 3} 
had kunnen bieden: -, ABxxx, VBx, AHVBx. Hij 
graait 11 kwetsbare slagen bij elkaar en ik heb 
het idee dat onze voorsprong van het begin 
aan het slinken is. Het einde nadert, maar iets 
te laat voor mijn partner. Op het laatste spel 
verprutst hij een koude manche door twee 
keer een ingooi te missen en vervolgens een 
Vrouw de verkeerde kant op te snijden. Ik 
ga treurig uitslaan, wetend dat we hier met 
een 25’er hadden moeten en kunnen winnen. 
Het nevenpaar is solide zoals al bijna dit hele 
weekend, maar de 5} en de verprutste manche 
kosten allebei 10 Imps. We winnen uiteindelijk 
met 35-29, maar dat had 47-9 moeten zijn.  
 
Partner is niet erg blij met zijn spel dit weekend 
en dat wordt er in de zesde wedstrijd niet 
beter op. Nadat ik met 3{ open op het eerste 
spel, besluit hij om met x, AVBxx, AB, AHxxx 
in 3NT te gaan zitten. 5{ is ijzig, 6{ is lastig, 
maar zeer kansrijk en 3NT verliest de eerste 
6 schoppenslagen. Geen lekker begin, maar 
de tegenpartij geeft de punten terug op het 
tweede spel door uit te nemen tegen een 
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kansloze 3NT. Op het derde spel missen ze 
bovendien een zeer kansrijke 6], dus ik voel 
me alweer wat beter. Dat goede gevoel blijft 
gedurende een paar vlakke spellen en dan slaat 
wederom de vlam in de pan: 

[ Txxxxx
] Vx
{ x
} HVxx
 
Partner opent 1{ en rechts gooit er kwets 
tegen niet 4] in. Ik besluit tot 4[, hopend dat 
dit niet al te duur zal zijn en links vervolgt 
met 5]. Voor de zoveelste keer dit toernooi 
gaat partner verder op vijfniveau. Dit keer is 
dat mis. Zij kunnen 4] halen en wij 3[. Het 
spel erop werken we netjes samen om een 
slechte score te produceren. Partner biedt 3{ 
na een 1[ opening bij hem, een 1NT-antwoord 
bij mij en een 2]-volgbod. Dit is precies de 
biedsituatie die volledig ongedefinieerd is in 
ons systeem, hij kan er 11 tot 18 hebben. Zelfs 
tegenover 18 moet ik niet doorbieden, maar 
dat doe ik eigenwijs wel, en uiteraard tref ik 
een slechte 12 punter aan. Het enige goede 
aan ons 3NT contract is dat de tegenstanders 
het niet doubleren, maar voor 300 down is 
ook niet echt lekker. Verder gebeurt er niet 
zo veel bij ons, maar het nevenpaar is dit keer 
niet erg solide. Zij missen ook het hartenslem, 
maar gelukkig ruikt de tegenpartij niet aan het 
ruitenslem, verder nemen ze een paar matige 
deelscore beslissingen. De teller blijft bij 20-36 
staan en alleen al aan onze tafel horen we 30 
Imps meer te scoren. Nog één rondje en we 
kunnen dit toernooi afsluiten. Ik moet geen 
overhaaste beslissingen nemen, maar partner 
speelt wel een erg ongelukkig weekend. 
 

De laatste ronde treffen we een team dat 
uiteraard ook matig draait. Dat blijkt tijdens de 
eerste spellen, waar er veel wordt gemopperd 
over onbelangrijke zaken. Ze kunnen wel goed 
afspelen. Eén van de tegenstanders gaat in een 
deelscore op een gegeven moment 5 minuten in 
de tank, maar neemt dan wel een cruciale snit 
over een Tien. Dan mag ik een scherpe manche 
afspelen: 

  [ HT9
  ] AHBxx
  { HVTx
  } x
[ AT9   [ Bx
] Tx   ] V9xx
{ xxx   { Axxx
} Axxxx   } Vxx
  [ Axxxx
  ] xx
  { Bx
  } HBxx
 
Links start ] Tien tegen 4[ en ik mag aan 
het werk. Ik ga sowieso twee Azen en een 
schoppen verliezen, dus [ Heer moet maar 
goed zitten, verder moet ik nog tien slagen 
vinden. Ik vervolg met ruiten voor de Boer en 
moet denk ik nu verder gaan met ruiten om 
de entree voor de uppercut te verwijderen. Ik 
speel echter een schoppen richting Vrouw. Links 
duikt en ik neem in dummy en ga verder met 
een klaveren naar de Boer en Aas. Links kan het 
nu downspelen door harten te vervolgen zodat 
zijn partner een uppercut kan geven wanneer 
hij aan slag is met { Aas. Dit tegenspel wordt 
niet gevonden en na een wat gunstiger vervolg 
kan ik tien slagen halen.De tegenstanders 
mekkeren elkaar uit tijdens het volgende spel, 
waar mijn partner een treurig 3} contract mag 
afspelen in de 4-3 fit. Dit zit er niet in, maar 
het was in ieder geval beter dan te proberen 
2[ down te spelen. Het volgende spel raap 
ik een 23 punter op en geef dit via een multi 
aan. Partner gaat verder met 3NT. Dat toont 
vijf schoppens en vier hartens in ons systeem 
en elke keer als ik hem daaraan herinner zegt 
mijn partner dat hij dat niet vergeet. Toch voel 
ik dat hij het vergeten is. Ik heb een vierkaart 
schoppen en heb helaas weinig keus. 4[ in de 
4-3 fit is geen succes, hoewel ik zelfs nog een 
maakkans heb op een gegeven moment: 
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  [ T9x
  ] xx
  { xxx
  } Hxxxx
[ xx   [ AB8x
] xxxx   ] Hxxx
{ VTxxx   { x
} xx   } VBxx
  [ HV7x
  ] AVx
  { AHBx
  } Ax

Ik krijg een gunstige ruitenstart voor de Boer, 
maar verzuim de start goed te analyseren als 
een vijfkaart. Klaveren voor het Aas, hartensnit, 
] Aas en harten getroefd. [ Tien voor de bak 
die de slag mag maken (dekken was beter 
geweest, dan ben ik kansloos). Als ik met ruiten 
vervolg nu, moet rechts in het luchtledige 

troeven. Ik ga echter verder met klaveren naar 
het aas en ruiten aas. Deze troeft hij af en nu 
ben ik down. Jammer, maar het is natuurlijk 
wel een debiel contract. De tegenpartij geeft 
echter ook nog de nodige punten weg door uit 
een 3NT te blijven en zich als kleuters te laten 
ingooien in een deelscore spelletje. De laatste 
misser is evenwel weer van ons. We missen een 
ijskoude 6[ in de 6-2 fit die we niet gemeld 
krijgen. 
 
Het uitslaan is snel, we winnen met 27-20 
en hebben dus meer wedstrijden gewonnen 
dan verloren. Helaas waren de verliezen 
vaak veel groter dan de overwinningen. We 
eindigen als 16e en gaan ontevreden naar huis. 
Vooral partner heeft er flink de smoor in. Het 
nevenpaar pakt het sportief op, maar zij hadden 
een beter weekend verdiend. Volgende keer 
beter.


