
Matthijs en Jelle geslacht door provinciaal doublet. 

 

Na zijn succesvolle promotie naar de meesterklasse paren stapte Matthijs op de fiets naar Roden om 

daar met mij de Ot en Sien cafédrive te spelen. De organisatie had hier echter geen weet van want 

op het loop briefje bleek dat ik met een één of andere Adrie Meijer stond ingeschreven, dus de 33 

schamele meesterpunten die we aan dit debacle overhielden waren ook nog eens niet voor Matthijs. 

 

Vol frisse moed afgereisd als favoriet om de Ot en Sien 

drive te winnen begonnen we tegen twee oudere 

dames. Op het eerste spel blijven ze in twee harten 

steken en komt er een dummy open die vergeten was 

te inviteren. We houden dat op contract en ik was niet 

blij… ook nog niet wakker denk ik want ik had even 

gemist dat de leider een koude 4 harten in handen 

heeft. Je moet een klaver afstaan dan troef aas heer 

slaan en dan twee  klavers in dummy troeven. De 

meerderheid van het veld was dit gelukt dus ipv een 

slechte score begonnen we zelfs met een 84% 

 

Het spel daarna opent 1 van de dames 2 zwak met 

ruitens en haar partner vraagt met 2sa.. en daar bleef 

het bij en dat was precies het juiste contract en gaven we bij de start de overslag weg. Net geen 

echte nul want er waren ook nog 4 dapperen die met 20 punten samen in 3sans waren gekomen en 

dezelfde schoppenstart kregen.   

 

Vervolgens haalden we nog 2 volle toppen 

tegen de dames. Via een spel waarvoor je een 

parentijger mee neemt. Na 1 (2) bood 

Matthijs 3sans terwijl het veld in 4 zit en je 

haalt dezelfde slagen en een spel waarbij we 

geconfronteerd werden met debiel provinciaal bieden. Oost begon 

het bal met 1 en vond dat ze haar lengte klaver nog niet duidelijk 

gemaakt had na  1 (1) pas (2 je moet wat)   en deed er nog 

een klavertje bij 3 ???!!! Matthijs houdt open met een doublet in 

zuid en ik keek naar de kwetsbaarheid en dacht je het zal wel. Wij 

maakten de eerste 8 slagen in een cross ruff. Bijna 3 gemaakt in 

de andere lijn. Uiteindelijk viel de score van 76,25% nog ruim mee.   

 

 

 



Die goede score die we niet dachten te hebben leverden we 

dan ook gelijk weer in tegen JM en Peter Runia (die het 

toernooi ook wonnen).  Ik dacht dat ik een hele dure 

overslag weg gaf (was ook zo…. Tenminste dat weggeven) 

maar het maakte niet uit, het veld zit graag in een 6-0 fit 

???) terwijl JM en Peter gewoon een 5-3 harten fit weten te 

vinden.  16x 3 -2  9x 4 -3 of erger en nog 15x 1 down of in 

harten of in schoppen. 

JM en Peter deden 1  1sa  2sa (18-19)  4 einde oefening. 

En ik verzuim een optimistische 4 sch te maken. 

Tegenstanders wilden het contract niet weggeven door 

steeds de goede kleuren in de spelen en ik moet uiteindelijk 

A106 tegenover J542 voor 2 slagen spelen.  Dat kan door de 

boer voor te spelen die gedekt wordt te pakken et met aas. 

Vervolgens moet je of naar de tien spelen als KQ klaver op 1 hand zitten of een kleine klaver 

uitduiken voor de inmiddels secce heer. Ik deed dat niet goed.  36,75% voor deze ronde. 

 

Ronde 3 was dan weer absurd de andere kant op voor 

een tafel van 86,50%. Tegenstanders pasten op 3 in 

een manche forcing biedverloop en geven en overslag 

weg in het spel daarna. De twee andere scores hebben 

we aan ons zelf te danken… er ging ook nog wel wat 

goed, het was niet allemaal bagger wat we deden.  

 

Op spel 3 opent Matthijs in zuid 1.  Als wij een aas 

hebben hebben wij een bijbod, dus ik bood 1. In de 

vierde posities kwam er nu 1SA met die 19 punten. 

Maathijs heeft fit en bood 2 en dat mochten we 

hebben en ik kom er met slechts 1 down vanaf, altijd 

lekker als het een koude 4 is voor de tegenstanders. 

 

 

  



En toen begon de ellende. Ik kies de verkeerde werkkleur 

en pak die ook nog verkeerd aan op het eerste spel. Maar 

het volgende spel lusten de honden werkelijk geen brood 

van.  De 90 jarige west was denk ik even vergeten dat je 

met twee vijfkaarten begint met je hoogste kluer.  Ook was 

hij de 2 even vergeten of zo. Anyhow hij begon het 

bieden met 1. Waarom Matthij sniet gelijk 2sans als 

biede minors bood weet ik niet, maar hij paste. Rechts 

deed 3 en niemand die weet of dat nu inviterend was of 

zwak bedoelt, we hebben ook niet gevraagd. West hoogde 

dat eentje op naar 4 en ik zie mevrouw rechts de 

biedkaartjes van tafel vegen dus ik doe hetzelfde zegt 

Matthijs ineens ho ho het bieden is nog niet klaar. Hij had 

4sans op tafel gelegd. Mevrouw vroeg niet wat het was en 

bood 5 waarop links eindelijk wakker werd en 6 bood. 

Slechts 5 paren kwamen in 7.  18 paren misten slem. 

 

Maar de trukendoos van de 90 jarige was nog niet 

leeg. Na mijn 1  vond de man het nodig om met een 

singelton harten te doubleren!….  1 mooi voorbeeld 

van het zogeheten provincie doublet. Ergens heeft 

iedereen geleerd dat doublet een opening beloofd, 

kort is in de openings kleur en tolerantie voor alle 

ongeboden kleuren, dus minstens een driekaart.  In 

de provincie lijken ze die laatste twee vergeten te zijn 

en blijft over… Ik heb een opening!  Het bieden ging 

verder. 

1 dbl 1 2 

2 pas pas 3 

Pas pas (??) 3 pas 

Pas dbl 

 

Je doubleert met 16 punten je partner bied 2x vrijwillig, hoe kan je nu passen op 3. Dat snapte 

Matthijs ook niet en bood 3 en de 90 jarige werd weer laat wakker want nu vond hij het wel tijd 

om weer te doubleren. Dat ging 2 down, zonder dubbel is dat een top. 3 verdedigen zou rond het 

midden hebben opgeleverd.  

  



Na de lunch beginnen we met een top door een maakbare 4 te 

doubleren. Maar de leider verzuimt het te maken. Vervolgens een 

nul… Wat zou je bieden met deze hand niet tegen wel na het 

biedverloop waar partner. Het gaat pas pas pas 1 pas 1 ?  Jannie 

verzon 2, dat paste uit naar Matthijs die helaas geen doubletje gaf. 

In het eindspel verzuim ik het dan 3 down te spelen  en hebben we met -2 voor 100 een zeer slechte 

score. Maar Jannie was nog niet klaar met haar klaver bieden…… 

 

Matthijs trapt in zuid af met 1 na een pas begin ik maar eens met 1 met het 

plan 2 te herbieden en dan spelen we 2hoog. Onze Jannie van net doubleert, 

Matthijs biedt 1sans en nu zit ik. Links van me heeft harten, dus 2 bieden lijkt 

me nu niet handig. Ik pas maar, paren we zitten in sans, prima. Komt jannie nog 

eens langs met 2 pas pas….. Ik durfde om dezelfde reden nog steeds geen 2 te 

bieden. En ik dacaht dat ze mogelijk iets aan het missen waren. Ik paste 2 c was 

goed voor 81% nu nog net een 50%  Maar wat voor hand denk je nu dat Jannie 

had?  Het spel daarna hebben we nog een top, al zie ik nu dat de arbiter de 

scores niet heeft aangepast, het had een iets mindere volle top moeten zijn, maar 

nog wel een top. We sluiten de tafel af met 67.75%  zucht…  Oh ja Jannie had AJ10 AK Jxxx KQxx en 

ze misten inderdaad een te maken 3sans, maar meer dan de helft van het veld gaat down      

 

Och ja.. nog drie goede rondes en winnen kan nog steeds. Alhoewel…  De een heeft 17 punten en 

opent een sans, de ander heeft er 9 met AQ1085 klaver en gooit vol naar 3sans. Er zijn 9 slagen en 

dan blijkt dat mensen toch de manche kunnen missen of down te kunnen gaan ??!! 31% We pakken 

iets terug op het spel daarna omdat we een koude manche uitbieden met 25 punen samen. 

Tijd voor het volgende provincie doublet.  Ik open 2 in 

noord oost heeft een opening DUS die doubleert, ook 

met een singelton schoppen??!! Matthijs 2, 3 in west. 

Ik steun de schoppens en oost maakt het bieden af op 

4. Dat kan 1 down tenzij je met schoppen aas start…… 

En dat deed ik uiteraard. 

En was dit al niet mooi genoeg het 

volgende spel was helemaal goud… 

voor de buren. Je partner opent 1Sa 

dus wat doe je… het veld past en gaat 

1 tot meer down. Nee, de mevrouw op 

de west stoel verzon 2 Stayman. Hoort partner 2 

biden kijkt nog een naar haar hand beetje verbaasd, past 

en legt deze dummy neer, ik dacht dat ik 10 punten had 

maar ik heb er maar 5…. Zucht, 2 gemaakt volle top. 32% en weg tournooi aspiraties. 

 

 

 



In de volgende ronde gooi ik een slag weg en dat was duus (40% ipv 81% op dat spel) Hoefde alleen 

nog maar even klaver aas mee te nemen. Het speel daarna missen we 7 schoppen, maar het veld 

weet slem niet te bereiken. Je hebt AK107 – QJ AKQJ732  Ik begon rustig met 1 (te weinig 

verdedigende waardes in tegenspel) komt er bij partner 1 !!  Ik kan 5bieden als exclusion 

blackwood (had ik beter kunnen doen) maar ik besloot tot 4 wat een controle beloofd en schoppen 

vast stelt. Matthijs zwaaide af naar 4, maar ik was nog niet klaar.  Ruiten heer en schoppen vrouw 

zijn genoeg en als hij alleen maar die 2 plaatjes heeft snap ik dat hij afzwaait.  Ik bood dus 5 heb je 

echt geen ruiten controle ?  Toen kwam er slechts 6  en daar moest ik dan wel op passen. Matthijs 

had beter 6 kunnen bieden, ik heb het aas. Hij had QJ9xx van schoppen en ruiten aas en ook nog 

een klavertje om over te kunnen steken.  7 was geen volle top geweest want 7xx gemaakt stond 1x 

op de lijst.  

 

Laatse spel van de ronde is vrij wild, het is 5 voor OW 

en 5 voor NZ. Via 1 2sa (minors) 3  4 4 kon ik met 

4 een serieuze hand aangeven en iets later mochten we 

5 hebben. Hoewel we al niet meer kunnen winnen toch 

een 70% op deze tafel 

 

 

 

 

 

 

 

  



In de laatste ronde beginnen we met een competatief beidverloop waarbij ik matthijs de keus laat 

tussen 3 in de 43 fit of 4 in de 5-3 fit . We hadden 3 al moeten laten gaan want dat was down 

gegaan, maar daar geloofde ik niet in nadat ze 3x haar ruiten had geboden op AKJxxx.  3 krijgt de 

computer down, maar onze tegenstanders niet. 

 

Het volgende spel was een leuke top. Mijn 

rechtertegenstander heeft 2x klaver geboden. Ik zit in 

4 en krijg klaver start via de vrouw voor mijn aas (en 

niet de heer).  Om 4 te maken moet ik 1 klaver 

troeven maar ik weet dat mijn linkertegenstander 

maar 1 klaver heeft en vier troeven nadat ik 1 rondje 

troef heb getrokken. Na schoppen aas legde ik heel 

snel klaver boer op tafel in de hoop dat links niet 

troeft omdat die denkt dat de slag voor partners heer 

is. Hij dacht lang na en gooide een harten af en mijn 

boer hield. Ik troef een klavertje  trek de troeven  en 

kan claimen. Tafel van 75.5%  

 

 

 

Met 59.90% over de hele dag eindigen we op de 10e plek met prijzen voor de top 9. Gelukkig werd 

de Apihaanse eer gered. Jan Marius en Peter Runia winnen met 68%, Carla wordt 2e en Mark en 

ReinderR worden 3e. 


