
Vierde van boven in de 2e divisie paren     1-5-2021 
 
Dat was de plek die Ernst, Frank van Gorp en ik overhielden aan 4 dagen paren-competitie spelen in 
de 2e divisie. Op zich niet onverdienstelijk maar als je na 2 dagen op de 1ste plek staat en de 3e dag 
nog op de 2e , hoop je op iets meer. Helaas was onze prestatie op de laatste zaterdag ver onder de 
maat en eindigde we net naast het podium. Hieronder een paar spellen waarbij het bij een aantal iets 
beter had gekund. 
 
Een klein spelletje om mee te beginnen.  
 

 
Op noord is Anton Beugelink leider geworden in 3 en die liet zien nog steeds een zeer handige 
kaarter te zijn. Na de start van harten aas switchte Ernst naar schoppen, dat kost niks want de snit zit 
toch goed. Maar nu speelt Anton een kleine harten onder de vrouw vandaan naar zijn hand. Voor 
Ernst is niet te zien wie de boer heeft en stapt dus op met de heer. Nadat de leider ook nog 
ruitenvrouw laat vallen waren er 11 slagen. Waar ging dit fout?  
 
We spelen de vrouw-boer conventie waar bij je de vrouw speelt als partner met de aas start. 
Hiermee geef je aan dat je de boer hebt en kan partner indien nodig een kleintje naspelen.  
Dit moeten we dus nog even een niveautje lager doortrekken. Ik moet dus van B10x de boer 
bijspelen, dan kan Ernst de kleine harten zakken en hebben we de broodnodige 3e slag in de 
verdediging waarmee de score nog steeds niet geweldig is maar 35% is toch beter dan de 5% die we 
er nu aan overhielden. 
 

Een paar spellen later mag je starten tegen 3nt waarbij rechts van je 1 heeft geopend en links 
ongeveer 8 punten heeft beloofd zonder een vierkaart hoog. 
 

 
 
Wat wordt het? Schoppen vrouw, een kleine harten of toch maar een klaver? 
Als je bang bent om naar een klaver holding van AH10 te starten, kan je het best veilig met de vrouw 
beginnen, zolang je later in het spel niet wordt ingegooid, kost dat geen slag. Op dit spel had je 
meteen de hoofdprijs te pakken: 
 



 
 
Na de gekozen harten start, was het contract niet meer in gevaar. 
 
 
 

Even later een mooi blufspelletje van Ernst, na 3 van mij en een 3 volgbod, deed 3nt iedereen 
verder zwijgen.  
 

 
 
Met harten uit wordt het contract met een overslag gehaald maar west geloofde die stop wel en 
startte goed met schoppen en werd het contract vervolgens vakkundig 6 down gespeeld, door na de 
5 schoppenslagen ook de 5 ruitenslagen te incasseren.  

De score was voor ons nog prima want de slagen die je in 3nt verliest, zijn ook winnende slagen in 4 

voor oost-west. Veel paren boden en maakte dan ook 4. 
Ik denk dat oost met deze hand ook beter kan doubleren, de hartens zijn niet bepaald geweldig en je 
bent voorlopig eerst op zoek naar een fit met partner en die kan er in elke kleur zijn. 
 
 
 
 
 
 
 



En dan weer eens mijn favoriete slem: 
 

 
 

Na met 3 het fitje getoond te hebben , stonden alle seinen richting 6. Misschien niet het mooiste 
slem ooit maar het kwam allemaal goed. De klavers moesten wel een beetje goed zitten maar dat 
was gelukkig het geval, op schoppen heer ging het hartentje weg en het slem was gehaald.  
Dit bood overigens ongeveer de helft van het veld. 
 
Helaas wisten we onderstaand slem niet te bieden. 
 

 
 

Met 3 toonde ik een vierkaart schoppen met ongeveer 9 punten. Dat klopt op zich wel maar met 

deze hand had ik ook na een afwijzend 3 bod nog door geboden. In lijn met die gedachte is dan 3 

niet goed, 4 als splinter zou dan beter de kaart vertellen. Ernst zal dan even de azen opvragen en 
het slem bieden. De score laat zich raden, geen nul maar veel was het niet. 



 
Op spel 39 was de vermoeidheid definitief toegeslagen.  
 

 
 
Na de start van schoppen aas en heer, waarbij de leider de vrouw en de boer had bijgespeeld en ik de 
3 en de 4, moest Ernst de afweging maken of ik een dubbelton had of een vierkaart.  
 
We spelen hoog laag als aan en/of even.  Je moet dan wel kunnen aangeven of je er 2 of 4 hebt 
Met een dubbelton speel je uiteraard dan laag -hoog bij maar bij een vierkaart speel je dan niet de 
laagste bij maar de 2e en dan de 1e tenzij die te duur is, dan speel je de 3e en de 2e. 
In dit geval had ik dus met 9643, de 6 en dan de 9 gespeeld. Helaas ging dit niet goed. 
 
 
De parencompetitie zit er weer op. De versoepelingen zijn ingezet, terrassen mogen een beetje open 
en winkelen mag weer zonder afspraak, we gaan de goede kant op. 
Hoogste tijd voor een avondje kaarten in de Til of een gezellige café-drive, met 13 kaarten in de hand 
is het toch veel leuker dan zittend achter een beeldscherm. 
 
 

 
 


