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Met het uitbreiden van de MK door de komst van de Zwitserse wereldkampioenen is ook het 

speelschema veranderd. Er zijn 12 teams, dus 11 tegenstanders. Als je tegen iedereen een 

keer uit en thuis speelt, moet je dus 22 wedstrijden spelen. Daarna geen degradatiepoule 

meer. Je ligt eruit, hebt je gehandhaafd of speelt de halve finale. De NBB heeft dat prima 

georganiseerd: twee weekenden van 6 wedstrijden en twee van 5. Tijdens het laatste 

weekend werden er op zaterdag 3 wedstrijden gespeeld en op zondag 2. Rob-Ricardo en 

Agnes-Wubbo begonnen zaterdag de eerste wedstrijd tegen de Zwitsers, die wij tijdens de 

eerste wedstrijd al ‘afgedroogd’ hadden. Kijken of dat nog eens gaat lukken… 

Al op het tweede spel sloeg het sterkste echtpaar van Nederland genadeloos toe: 

 

 

Tegen Sjoert en Bas moest zuid 3SA proberen te halen. Maar na de verwoestende uitkomst 

van ♣9 was de dummy snel van zijn entree beroofd. Op die manier speelden Agnes en 

Wubbo als enigen 3SA down (u ziet, mijn introductie van het echtpaar was niet overdreven). 

Rob en Ricardo boden door naar 5♦ en verloren daarin 2 slagen; 12 imps voor BCO1. 

 



 

Een wild spel waarop OW 7♠ kunnen maken als noord niet met ♣A uitkomt. De troeven 

zitten 4-1 maar ook bij een ruitenstart komen toch alle slagen binnen omdat de hartens 

vallen. Rob en Ricardo mochten 5♦ gedoubleerd spelen, dus dat leek op een goed 

resultaat. Helaas mochten Sjoert en Bas dat aan de andere tafel ook, dus geen score… 

 

Het spel erna kunnen NZ opnieuw schitteren als zij 4♠ vermijden en kiezen voor 3SA. Dat 

lukt wonderwel 8 van de 12 paren, drie gaan down in 4♠ en 1 OW paar neemt 3SA uit met 

4♥ dat maar eentje down hobbelt. Rob en Ricardo zitten helaas in 4♠, terwijl Sjoert en 

Bas in 3SA aanleggen. Schade 700 punten en dus 12 imp’s.  

 



 

Dan zitten Rob en Ricardo als enigen in 3SA en maken dat. Sjoert en Bas missen de manche 

en eindigen in 3♣, dat zij met twee overslagen maken. Een lekkere 450 punten en 10 imp’s 

voor BCO1. 

 

Op een zonnige dag maken NZ 6♠. Ga er maar vanuit dat het regende; Sjoert en Bas gingen 

3 down, terwijl Rob en Ricardo elf slagen maakten in 4♠; 11 imp’s voor BCO1. 



 

Erg moedig en meestal ook fout om met slechts acht troeven samen op vijfniveau de 

kwetsbare tegenstanders uit te nemen. Rob en Ricardo deden het; twee down was het 

resultaat. Agnes en Wubbo speelden 4♠ aan de andere tafel en maakten dat precies: 8 

imp’s voor BCO1. Ook op de kleine spellen doet BCO1 het meeste beter dan de Zwitsers en is 

de score 17,45-2,55 voor BCO1. Trots op mijn teamgenoten! 

Dan mogen Agnes en Wubbo even een rondje bijkomen (never change a winning team?) en 

springen Dennis en ik de arena in. We spelen tegen Onstein1 en dat zijn ook geen 

naaimeisjes (zoals wijlen Johnny Daemen mij vroeger uitlegde). De eerste wedstrijd tegen 

Berend en Joris, viel alles voor ons verkeerd en deden wij ook nog het e.e.a. fout met een 

slechte score als resultaat. Helaas verging het ons nu niet beter. 

 

Nadat Berend als Oost de bieding met 1♦ had geopend, bood ik eerst mijn ♠ en later mijn 

♣. Joris (W) deed eerst een doublet en daarna 3SA.  Dennis kwam uit met ♠9, wat 100% 

een doubleton is (wij komen met 98x met de 8).  Voordat de leider ♠V legde, vroeg hij of 



wij “gewoon de hoogste van een doubleton uitkomen. Nu wist ik helemaal zeker dat West 

H8xx zou bezitten. De leider probeerde ♠V en ik nam met ♠A. Ik zie het spel alleen nog 

down gaan als Dennis ♣V heeft en ♦B vierde (en Joris deze niet durft te snijden). Ik speel 

dus ♣ na i.p.v. ♠. Direct gehaald. Joris bood nog wel zijn excuses aan voor zijn onhandige 

manier van vragen en had zeker geen kwade bedoelingen ermee. Aan de andere tafel wisten 

Rob en Ricardo het heel handig in de oosthand te manoeuvreren en haalden een overslag 

zodat het spel slechts een imps kostte. Een gemiste kans om te scoren. 

 

 

Na 1♣ in de derde hand door oost volgde ik met 1♠. Dennis had al voorgepast en bood 

1SA. Met mijn lelijke schoppens had ik natuurlijk geen slagenbron, maar ♦V vijfde en hier 

en daar wat leuks en we maken zomaar de manche. Ik had daarom 2SA kunnen bieden, maar 

deed een jeugdig 3SA (net als nog 3 spelers). Dat vond Joris geen goed idee (hij was immers 

geen naaimeisje) en plakte er een etiket op. Even later was de arme Dennis voor 800 op zijn 

bips. Aan de andere tafel zat 3SA in de zuidhand bij Molenaar-Verbeek. Allereerst was dat 

niet gedoubleerd en bovendien ging dat na ♥ start twee down. Twaalf imp’s voor 

Onstein1. 



 

Na een ‘Utregse aanloop ♣’ bij Dennis, deed ik een transfer naar 1SA, waarna Dennis leider 

werd in 3SA. Berend kwam met ♠ uit en even later wachtte Joris op zijn ♣H voor één 

down. Tegen een leider met 17-19 punten onder ♠H starten vonden Rob en Ricardo geen 

goed idee. Zij kwamen harten uit en na een mislukte ♣ snit werd de ♠ switch niet 

gevonden: negen slagen voor Noord en 10 imp’s de deur uit. Ook op de kleine spellen 

sprokkelde Onstein1 de meeste punten binnen, waardoor we deze wedstrijd maar 2,15 VP’s 

overhielden. De mooie overwinning van de ochtend werd daarmee geheel weggespoeld. 

Even op adem komen want de volgende wedstrijd brak al weer aan. Wij speelden tegen de 

Belgen De Roos en De Donder, terwijl Rob en Ricardo het tegen Klepke- Schreuder opnamen. 

Je mag een handje bieden: 

 

Niemand kwets en je partner opent 1♥. Als je nu ♠ biedt kun je later niet meer inviterend 

de ♥ steunen. Dat doe je dus direct door 2♣ te bieden, 10-11 met een driekaart ♥ of 

alle MF handen, waaronder met ♣. Achter je komt 3♣; echt. Na twee keer pas mag jij 

weer.  Laat je partner nog weten waarom je 2♣ hebt geboden? Nu eerst een ander spel en 

daaronder de oplossing. 

 



 

De Belgen legden met de NZ handen aan in 3SA. Dat ging geruisloos twee down na ♦ start. 

Rob en Ricardo vonden 1SA hoog genoeg en maakten dat precies: 5 imp’s voor BCO. 

Oplossing biedprobleem: 

 

 

Ik paste, want mijn ♣HB5 konden na dit bieden wel in de vuilnisbak. Was het 6♦ voor de 

buren! Niet heel makkelijk te bieden, hoewel de helft van de MK dat wel lukte. Hoezo sterk 

veld? Rob en Ricardo namen genoegen met 5♦gedoubleerd en schreven +650 door de 

overslag. Elf imp’s voor BCO1. 

We wonnen de wedstrijd met 15,38 tegen 4,62. 

Op zondag werd het nog even spannend, maar we bleven overeind in dit geweld. Persoonlijk 

was ik minder tevreden over mijn eigen prestaties dan die van het team. De onrust die het 



reizen elk speelweekend met zich meebracht deed mij geen goed. Ik had last van 

concentratiedipjes (ook wel wegtrekkers genoemd). Dat moet volgend jaar beter! 


