
Alles uit de kast voor een finaleplaats 
 
De vierde voorronde van het ING Bank Topcircuit is de laatste kans om een 
finaleplaats te bemachtigen. Sommigen gaan daarbij erg ver. Té ver vindt de 
ING-commissie. Waar ligt de grens bij het verdedigen of veroveren van een 
toppositie? 
 
‘Redden we het of redden we het niet om bij de laatste zestien te eindigen?’ Dat is de cruciale vraag 
tijdens de laatste voorronde van het ING Bank Topcircuit. Na vier voorrondes van elk 90 spellen 
plaatsen de eerste zestien paren zich voor het finaleweekend waarin veel op het spel staat: de riante 
hoofdprijs van 10.000 gulden maar natuurlijk ook de eer in dit veld van ’s lands 32 sterkste bridgers 
de beste te zijn. 
In theorie  hebben de nummers 8 tot en met 32 nog kans de finale te halen en het spannendst is het 
rond de plaatsen 10 tot 20 waar alles nog mogelijk is. 
Bijvoorbeeld voor Willem van Eijck die met Brian Jackson op de achttiende plaats staat en nog een 
paar circuitpuntjes nodig heeft om zich in de finale te spelen. Het loopt allemaal gesmeerd, totdat 
Brian Jackson uit moet komen tegen 3 SA gedoubleerd: 
 
   H B 9 7 4 
   8 2 
   A H V 4 
   H 5 
8 6 3 2      A V 10 
A V 10 7 4 3     9 6 5 
--      B 10 8 7 6 3 
7 4 3      V 
   5 
   H B 
   9 5 2 
   A B 10 9 8 6 2 
 
West  noord  oost  zuid 
      pas 
2 harten* 2 schoppen 3 harten 3 SA 
pas  pas  doublet  pas 
pas  pas 
 
*zwakke twee 
 
Zuid vindt zijn hand kennelijk te mooi voor een niet kwetsbare 3 klaveren-opening.  Met zijn doublet 
wil oost (Van Eijck) zijn partner vertellen dat hij achter de kleur van de dummy zit en dat west dus 
met schoppen moet uitkomen (zie ook Conventies & Systemen, pag. 50 – Red). Met een schoppen-
start gaat 3 SA vijf down: zes harten- en drie schoppenslagen. 
Jackson denkt echter  dat zijn partner bedoelt: ‘Kom maar met harten uit, partner’ en legt een harten 
op tafel….. Nu heeft zuid maar liefst elf slagen (zeven klaveren, 3 ruiten en harten Heer): + 750 in 
plaats van – 1.100. In plaats van + 15 IMP voor Van Eijck – Jackson wordt dit nu – 12 IMP en deze klap 
komen zij niet meer te boven. Zij worden negentiende in het eindklassement en plaatsen zich dus net 
niet. 



Kersvers vrouweninternational Femke Hoogweg komt na een soortgelijk biedverloop  voor dezelfde 
beslissing te staan als Van Eijck: 3 SA doubleren voor de schoppenstart of niet? Omdat zij twijfelt of 
haar invaller-partner (deze vierde voorronde viel Carel Berendregt in voor Hoogwegs partner Wietske 
van Zwol) net zo over een doublet denkt als zij, besluit ze het zekere voor het onzekere te nemen en 
biedt 4 harten: dat zal toch niet veel down gaan als partner een redelijke zwakke twee heeft? 
Dit contract wordt gedoubleerd en zoals u ziet, kan het niet down. Uiteindelijk haalt west zelfs twee 
overslagen: + 13 IMP. 
Hoogweg – Van Zwol  eindigen in het eindklassement op de zestiende plaats en lijken zich als enige 
vrouwenpaar te plaatsen voor de finale. Een fantastische prestatie van deze jonge combinatie. Lijken, 
want een paar dagen later wordt de uitslag herzien en zakken de vrouwen naar de zeventiende 
plaats. Vlak voor de finale horen zij dat de uitslag teruggedraaid is en dat de aanvankelijke scores en 
uitslag gelden: toch in de finale! 
 

Scherpst van de snede 
 
Het fameuze paar Jansma – Verhees staat op de negentiende plaats en heeft dus ook nog wat circuit-
punten nodig om zich te plaatsen voor de finale. Die halen ze onder meer op dit spel: 
 
   9 8 6 
   9 8 2 
   A B 7 
   A H V B 
A V 5      H B 
A B 6 3      H V 4 
H 9 4 3 2     8 6 5 
6      10 7 4 3 2 
   10 7 4 3 2 
   10 7 5 
   V 10 
   9 8 5 
 
West  noord  oost  zuid 
Jansma  Scherders Verhees Scherders 
1 ruiten  pas  1 SA  pas 
Pas  doublet  redoublet 2 schoppen 
doublet  pas  pas  pas 
 
Jansma start met zijn singleton klaveren. De leider speelt troef, voor de Boer van Verhees die zijn 
partner een klaverenaftroever geeft. Jansma speelt harten 6 (!) na voor de vrouw, waarna de tweede 
klaverenaftroever volgt. Nu harten Aas en een harten voor de Heer, waarna schoppen Heer de 
tweede downslag wordt. Mooi gedaan, scherp gedoubleerd en leuk verdedigd. Slachtoffer hiervan 
zijn de gebroeders Jos en Kees Scherders die op dat moment rond de zestiende plaats in het 
klassement staan. 
Aan een andere tafel spelen Nico Doremans en Jaap Trouwborst ook 2 schoppen gedoubleerd tegen 
en toevallig ook tegen twee broers: Frank en Ton Bakkeren.  Ook zij vinden een leuke verdediging die 
leidt tot twee down: na de uitkomst met de singleton klaveren en troef na voor de Boer, speelt 
Doremans harten Heer, Vrouw en harten na. Trouwborst neemt het Aas en speelt in de drievoudige 
renonce. Doremans maakt nu zijn schoppen Heer waarna Trouwborst nog schoppen Aas en Vrouw 
maakt.  
 
 



‘Zo redden we het niet’, zucht Frank Bakkeren waarna hij probeert punten terug te winnen door  
4 schoppen van de tegenpartij uit te nemen met 5 klaveren. Dat is niet goed getimed, maar door een 
prachtige manoeuvre in het afspel weet Bakkeren 12 IMP te redden: 
 
   4 2 
   H B 10 7 
   V B 7 5 
   10 9 7 
B 9 7 6 5 3     H V 10 
5      A V 9 3 2 
H 9 8 6 2     A 4 3 
4      H 5 
   A 8 
   8 6 4 
   10 
   A V B 8 6 3 2 
 
West  noord  oost  zuid 
3 schoppen pas  4 schoppen 5 klaveren 
pas  pas  doublet  pas 
pas  pas 
 
4 schoppen, het normale contract voor OW, zit erin. De redding van Bakkeren is te kostbaar: west 
komt uit met zijn singleton harten voor de Vrouw van oost die harten Aas meeneemt en harten 
naspeelt, door west getroefd. West speelt schoppen na en normaal gesproken verliest zuid nu nog 
drie slagen: een schoppen, een ruiten en klaveren Heer (hij kan namelijk niet in de dummy komen 
om klaveren Heer eruit te snijden). De score van – 800 voor NZ komt inderdaad twee keer voor op de 
lijst en kost NZ 10 IMP. 
 

Hoofd nooit in de schoot 
 
Maar Bakkeren weet in plaats daarvan 2 IMP te winnen door schoppen Vrouw à tempo te duiken! 
Gaat u eens op de stoel van oost zitten: partner heeft 3 schoppen geopend en komt nu kennelijk 
onder schoppen Aas uit. Waarom zou hij dat nou toch doen? Ah, u begrijpt het: om u aan slag te 
brengen zodat u weer harten kunt spelen! 
Oost speelt dus harten na, waarop Bakkeren als een speer zijn verliezende ruiten weggooit. Hij is nu 
ook nog in de dummy beland om de felbegeerde klaverensnit te nemen, zodat hij maar twee down 
gaat: - 300 en 2 IMP verdiend in plaats van tien verspeeld. 
De broertjes Bakkeren eindigen uiteindelijk op de veertiende plaats en gaan dus naar de finale. 
Over het uitnemen van een contract van de tegenpartij schijnt Kees Scherders ooit gezegd te 
hebben: ‘Alleen Jezus redt’….. Dat kost hem de nodige punten op onderstaand spel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   A 8 
   V 5 3 
   9 4 3 
   V 8 6 5 4 
H B 5 4 2     V 10 7 6 3 
10 8 7       4 2 
A B 2      10 6 
9 7      A B 10 2 
   9 
   A H B 9 6 
   H V 8 7 5 
   H 3 
 
West  noord  oost  zuid 
Scherders Kaplan  Scherders Polet 
      1 harten 
1 schoppen 2 harten 4 klaveren 4 harten 
pas  pas  pas 
 
Het 4 klaveren-bod van Jos Scherders is een fitbid: schoppensteun en goede klaverenkleur. Het 
vraagt partner met een geschikte hand 4 harten eventueel uit te nemen. 
 

Goede timing vereist 
 
Maar dat is nu net het probleem voor Kees Scherders: hij heeft geen geschikte hand. Niks mee in de 
klaveren, ruiten AB achter de openaar en een evenwichtige hand. Daarnaast weet hij niets van de 5-5 
fit in schoppen: het kan net zo goed een 5-3 fit zijn. In zijn ogen kan 4 harten best down gaan. Hij ziet 
dus weinig heil in een uitnemer en past. 
De fout ligt waarschijnlijk bij oost die zelf meteen 4 schoppen moet bieden. Dat gebeurt dan ook aan 
de meeste tafels en dan heeft zuid een probleem: wat moet hij doen? Passen, doubleren of 5 harten 
bieden?  
Onder de topbridgers van Nederland ontstaat een levendige discussie over dit biedprobleem, waarbij 
de meeste uiteindelijk vinden dat zuid maar het beste kan doubleren. Jean Paul Vis staat ook voor dit 
probleem tegen Borm – Tuwanakotta en besluit 5 harten te bieden. Dat gaat één down terwijl 4 
schoppen gedoubleerd twee down zou zijn gegaan. 6 IMP winst voor Borm – Tuwanakotta in plaats 
van 4 IMP verlies. 
Op het volgende spel meent Borm te moeten redden en alweer is redden niet de juiste actie: 
 
   10 9 8 7 2 
   A B 
   H V 7 5 
   V 4 
B 4      A 
H 7 6 5      9 8 
A 4 3 2      10 9 8 6 
A B 3      H 10 9 8 7 2 
   H V 6 5 3 
   V 10 4 3 2 
   B 
   6 5 
 



West  noord  oost  zuid 
Tuwanakotta Van Prooijen Borm  Vis 
1 ruiten  1 schoppen 2 ruiten  4 schoppen 
pas  pas  5 klaveren pas 
pas  doublet  pas  pas 
pas 
 
5 klaveren gaat gedoubleerd twee down, maar 4 schoppen zou ook down gegaan zijn. Het redbod 
van 5 klaveren kost Borm 5 IMP terwijl passen op 4 schoppen 5 IMP zou hebben opgeleverd. Maar dit 
is een van de weinige slechte spellen van Borm – Tuwanakotta. Zij worden tweede in deze laatste 
voorronde, stijgen daarmee van de 28e naar de twaalfde plaats in het totaalklassement en plaatsen 
zich dus ook voor de finale. 
En hoe loopt het af met de broertjes Scherders? Zij eindigen op de zeventiende plaats en redden het 
dus net niet. Hoewel…. Na de herziene uitslag staan ze wel op de zestiende plaats, maar ze zijn blij 
gemaakt met een dode mus. 
Kees Tammens staat met Pieter Bas Wintermans na drie voorronden op de achtste plaats van het 
algemeen klassement. Na 65 van de 90 spellen in het laatste weekend staat hij dermate slecht, dat 
het onmogelijk voor hem is nog circuitpunten te halen. 
 

Eigenbelang centraal 
 
Hij bedenkt nu het volgende plannetje: de tegenstanders die sowieso al boven mij eindigen geef ik 
zoveel punten cadeau, dat zij heel hoog zullen eindigen. Hierdoor zal het voor de resterende 
tegenstanders moeilijker worden heel hoog te eindigen en veel circuitpunten te halen. Daarmee 
verklein ik voor mijn concurrenten de kans om bij de eerste zestien te eindigen. Ik behartig daarmee 
dus zo goed mogelijk mijn eigen belangen en er staat niet in de spelregels dat ik mijn eigen belangen 
niet mag behartigen. 
En zo kan het dus gebeuren dat er op de frequentiestaten van de vierde zitting ineens scores prijken 
van + 4.000 voor NZ en + 1.350 voor NZ. De ‘gelukkigen’ zijn Van Oppen – Rebattu die 55 IMP van 
Tammens cadeau krijgen. Zo schieten zij in één ronde (vijf spellen) omhoog van de zevende plaats 
 (+ 26 IMP) naar de tweede plaats (+ 81 IMP). 
Als alle 90 spellen gespeeld zijn, staan Tammens – Wintermans (laatstgenoemde deed overigens niet 
mee aan het  punten weggooien) met – 154 stijf onderaan. Maar zij hebben de finale gehaald: zij zijn 
in het eindklassement vijftiende gebleven. 
Er is veel te doen geweest over deze ‘competitievervalsing’.  Voor alle ins en outs kunt u terecht in 
het kader op pagina 62. Velen waren erg boos, Tammens – Wintermans werden geschorst. Op 
bridgeweb.nl werd langdurig door iedereen gediscussieerd. Uiteindelijk kwam de Commissie van 
Beroep er aan te pas en wat blijkt: we zien dus ook Tammens – Wintermans terug in de finale die 
tijdens het paasweekend gehouden wordt. En zo is de lange weg naar de finale weer eens afgelegd 
langs allerlei valkuilen, met hoogstandjes en blunders, bridge- en vechttactieken tot en met een 
beslissing van de Commissie van Beroep. Alles uit de kast dus. 
 

Stand 

 
Vierde voorronde    IMP 
1 Van Oppen – Rebattu    120 
2 Borm – Tuwanakotta    96 
3 Drijver – De Wijs    95 
4 Klaver – Ramer    80 
5 Hoogweg – van Zwoi    42 
 



Na vier voorronden    Circuitpunten 
1 Jansen – Westerhof    298 
2 Kroes – Top     294 
3 Daemen – Oosthoek    280 
4 Van Prooijen – Vis    266,5 
5 Drijver – de Wijs    263 
 


