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Van de redactie

Voor u ligt nr. 46, 11de jaargang.
Pardon?
Jawel, het vorige nummer hebben we, bij gebrek aan
historisch benul, nummer 1, jaargang 1 gegeven,
alsof het nog 1979 was. Dat had dus nummer 45,
11de jaargang moeten zijn. Nu we ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de bridgeclub Star toch
een lustrumnummer uitbrengen en daarvoor in de
geschiedenis zijn gedoken, hebben we besloten dat
stukje ervan dan ook maar helemaal voor u open te
leggen. Zo was er in die tijd een zekere Jules van
Ogtrop, een golfexpert die wel een beetje kon schrij-
ven en die nog een uitgever voor zijn verhalen vond
ook. Uit een van zijn bundels stond hij een verhaal af,
dat nog niet eerder in dit blad was te lezen. Daarin
toont hij zich een minzaam pedagoog die weet dat je
kinderen het best met een sprookje naar bed krijgt,
zolang je maar niet denkt dat ze je geloven.

Ons past evenzeer bescheidenheid waar het om de
Starfighters gaat. Daar mankeerde niks aan, maar
zoveel te meer aan de eindredactie. Mocht u het niet
helemaal hebben kunnen volgen dan hoeft u dus echt
niet in bridgetherapie; evenmin overwegen wij de
aanschaf van de JSF.
Het hoort er nou eenmaal bij dat in een lustrumnum-
mer hoogte- en dieptepunten van de club in de voor-
bije periode worden gememoreerd. Die bestuurlijke
taak valt buiten de verantwoordelijkheid van de re-
dactie, maar is daarom niet minder van belang. Zo
spreekt de voorzitter, Peter van Doorn, u allen toe
met een zonnige felicitatie.

Maar verder is dit nummer gewoon actueel. Albert
Reijnen toont weer eens aan dat een gewonnen slag
in het NBB-bekertoernooi –en een gevelde reus- nog
niet betekent dat je de oorlog hebt gewonnen. Zonder
Ans Zijp en de worst was daar ook geen beginnen
aan. Dat laat ook Henk Willemsens zien: geen mas-
cotte, geen MK. Een paar Star-reuzen verplettert de
tegenstanders in de Ruitenboer. Artisjokken neemt
het met een Chinese op tegen de Taliban.

Ook de redactie wil u gelukwensen. We gaan een
tijdperk in van maatschappelijk engagement, zoals
dat in de jaren zeventig heette. In een regionale krant,
22 januari 2002, stond het volgende bericht:
“Een sportcampus met één bewaakte entrée moet een
einde maken aan de onveilige situatie in het gebied
rond Aquacentrum Den Hommel…… Directe aanlei-
ding voor het realiseren van een sportcampus was het
afgelopen voorjaar de toenemende overlast en
onveiligheid in het gebied Den Hommel. Bezoekers

werden geïntimideerd, auto’s opengebroken en bo-
vendien werd de beheerder van het terrein bedreigd.”

Wij dachten altijd dat je voor een safety play meer
dan een entrée moest zien te bewaken. Maar we zijn
in elk geval weer terug bij onze oorsprong: het
zwembad. Mocht uw partner iets raars doen tijdens
het bieden dan hebben we voor u ook een perfect
Utrechts scheldwoord ter beschikking gesteld: baad-
muts.
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BESTE LEDEN

We vieren het zestigjarige bestaan van de club, die
als Venus uit het water geboren werd maar al spoedig
tot de sterren zou reiken. Zelf ben ik nog niet eens zo
lang lid, toch voel ik de verbondenheid wel van me-
nig clubgenoot met een veel langere staat van dienst.
Arie Buijs, twee maal eerder voorzitter, sprak een
waar woord toen hij mij zo voortreffelijk verving bij
de openingstoespraak van de jubileumdrive op 27
februari: vroeger hoorden mensen een leven lang bij
een gemeenschap, familie en kerk, bedrijf en vereni-
ging; tegenwoordig verandert men makkelijker van
plaats, levenspartner en werk, en daarmee ook van
verbondenheid aan een club. Meer sociale mobiliteit,
meer individualisering. Ik zou aan dit treffende tijds-
beeld kunnen toevoegen dat we gemiddeld ook veel
langer leven en alleen al daarom meer te kiezen heb-
ben; we ‘zappen’ ons veel meer door het leven dan
ooit voorheen. De oude clubtrouw is daarom niet
meer wat die was.
Hoe raak die beeldschets ook is, die trouw is er nog
steeds –maar anders. Ook nu vecht ieder Star-team
voor de beste prestatie voor de club, en niet alleen
maar voor eigen eer. Mensen willen niet zomaar lid
van Star worden en Star wil ook niet dat iedereen
zomaar lid wordt. Maar als bridgers na verloop van
tijd niet kunnen halen wat ze verwachten, zullen ze
niet aarzelen hun heil ergens anders te zoeken. Wat
dat betreft zullen we ons in vergelijking met vroeger
meer rekenschap moeten geven van wat onze leden
motiveert lid te blijven.
Overigens moeten we dat trouwe verleden niet ro-
mantiseren. Begin jaren tachtig ontstond grote com-
motie over de indeling van de viertallen, toen de club
besloot sterspelers binnen te halen, voor wie onze
”eigen” spelers moesten plaatsmaken. Het beruchte
probleem van 'gezel-ligheid' versus ‘topsport’.
Tegelijk werden in die tijd aanstormende talenten, die
toen nog hooguit beleefd een tweede-klasse plaats
hadden kunnen vragen, geweigerd vanwege hun kle-
ding (vale spijkerbroek), kapsel (lang haar) en tafel-
gedrag (homerisch gelach). Die liepen dus als een
haas naar een andere sterke club in Utrecht, waar ze
binnen twee jaar in de hoogste teams werden opge-
steld. Dus ook toen, twintig jaar geleden, moesten we
al oppassen die kostbare schat van clubtrouw niet te
verkwanselen terwille van kortstondig succes.
Het zal ook nu niet meevallen te definieren wat Star
bindt. Toch houd ik staande dat ieder Starlid –ook
nu- wel voelt waarom hij lid is, en dat hij daar trots
op is.

Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen om die
mix van topsport en gezelligheid te handhaven. Dat
moeten we zien te bereiken, niet alleen door achter-
om te kijken (wat we in dit nummer trouwens wel
doen, maar dan enkel voor uw plezier), maar vooral
door met open mind te investeren in een toekomst die
reikt tot 2042, wanneer we ons honderjarig bestaan
gaan vieren.
Voor die tijd ben ik als voorzitter al lang achter de
coulissen verdwenen, maar staat de club gegaran-
deerd nog steeds als een huis.

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Peter van Doorn
voorzitter

COLOFON
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Mailadres albertreijnen@planet.nl
Omslag Hans Verboom jr.
Druk Simon Wiersema
Correctie Ferdinand Verwijs en Margriet

Jansze
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RUMOER ROND RUITEN AAS
Jules van Ogtrop

Sinds kort heeft zich in onze tuin een eendenechtpaar
gevestigd, dat ons logies met vol pension prefereert
boven de harde strijd om het bestaan in de naburige
vijver. Laatst verscheen alleen het wijfje aan het de-
jeuner. ,,Waar is mijnheer?", vroeg ik argwanend,
want de feestdagen waren nabij. ,,Bridgen", riepen de
kinderen in koor, verbitterd door mijn veelvuldige af-
wezigheid. In hun verwijtende blikken las ik iets van
,,ach vader niet meer (bridgen)". Er moest kennelijk
iets goed gemaakt worden en daarom beloofde ik de
kinderen voor het naar bed gaan nog een bridgelesje
te geven, een voorstel, dat met luid gejuich werd be-
groet. Na het avondeten zetten wij ons aan de bridge-
tafel. Leonard en Babette speelden tegen Julia en mij,
terwijl Flip, ietwat bedroefd door zijn overtolligheid,
over mijn schouder mocht meekijken. ,,Op die plaats
leer je het meest", zei ik troostend.
Babette schudde de kaarten net zolang tot de onderste
kaart een aas werd en deelde toen het volgende spel.

Julia
♠ 964
♥ B1087
♦ 6543
♣ 102

Babette Leonard
♠ 853 ♠ AH
♥ A4 ♥ H9652
♦ V87 ♦ H92
♣ A8765   

N

O

Z

W

♣ HB4

Papa
♠ VB1072
♥ V3
♦ AB10
♣ V93

Tegen 3 sans atout, te spelen door Leonard, kwam ik
uit met schoppen vrouw. Leonard nam met de heer en
speelde een kleine ruiten na. ,,Voor de aas van Pap-
pie", jubelde Flip achter mij. ,,Niets ervan", doceerde
ik, ,,met een aas moet je proberen iets hoogs te van-
gen. Ik laat de slag door lopen." Leonard nam op de
tafel met ruiten vrouw en speelde nu klaveren. Ik
mocht klaveren vrouw nog maken, maar kon niet
meer verhinderen dat Leonard met gemak binnenliep,
dank zij vier klaverenslagen, één ruitenslag, twee har-
tenslagen en twee schoppenslagen. Als ik het advies
van Flip had opgevolgd en meteen ruiten aas had ge-
speeld, zou Leonard onherroepelijk down zijn ge-
weest.
Vervolgens was het de beurt van Julia om te delen.
Volkomen tegen de regels schudde ze de kaarten
nogmaals tot er een aas onder kwam, maar jammer
voor haar insisteerde Babette op haar recht tot cou-
peren. Babette nam welgeteld drie kaarten af, waar-

door de bewuste aas bij Leonard terechtkwam. Deze
opende prompt met 1 sans atout (16-18 punten).
Babette bood 2 schoppen, waarop Leonard meteen
naar 3 sans atout sprong. Ik kwam uit met klaveren
tien en zag de volgende kaarten.

Babette
♠ VB642
♥ 6
♦ V87
♣ B632   

N

O

Z

W

Papa
♠ 753
♥ AB
♦ AB10
♣ 109875

Leonard speelde een kleine klaveren van de tafel, bij
Julia viel klaveren vrouw, die Leonard met de heer
nam. Hij incasseerde schoppen aas en heer en ver-
volgde met een kleine ruiten. ,,Door laten lopen om
iets hoogs te vangen", souffleerde Flip, die vlug van
begrip is. ,,Nee", zei ik, ,,ik kan zien, dat Leonard
acht slagen heeft, namelijk vijf in schoppen en drie in
klaveren. Als zijn opening juist is kan hij in de rode
kleuren ten hoogste vier punten hebben, want ik tel er
in de zwarte kleuren al veertien. Steelt hij een slag in
ruiten dan is de buit binnen. Het spelen van een klei-
ne ruiten duidt op ruiten heer bij Leonard. Ik moet
dus ruiten aas spelen en bliksemsnel harten aas en
boer natrekken, omdat mijn enige kans is, dat Leo-
nard geen hartendekking heeft." Aldus deed ik en
Leonard maakte precies 3 sans atout. De volledige
kaartverdeling was als volgt.

Julia
♠ 1098
♥ H108743
♦ H64
♣ V

Babette Leonard
♠ VB642 ♠ AH
♥ 6 ♥ V952
♦ V87 ♦ 9532
♣ B632   

N

O

Z

W

♣ AH4

Papa
♠ 753
♥ AB
♦ AB10
♣ 109875

Flip snapte er niets van en meende daarom mij enkele
irritante vragen te moeten stellen. Wat was er ge-
beurd, als Papa ruiten aas niet had gezet? Als Leo-
nard dan down zou zijn gegaan, waarom had Papa
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dan ruiten aas wel gespeeld? Ik antwoordde niet,
maar reageerde mijn ingehouden woede af op An-
netje, die juist probeerde met blote voeten over de
toetsen van de piano te lopen, hetgeen veel leuker is
dan normaal met je vuisten er op beuken. Inmiddels
had Leonard ons de volgende kaarten gegeven.

Julia
♠ AHV
♥ V6432
♦ B6
♣ AVB

Babette Leonard
♠ 9743 ♠ 652
♥ 8 ♥ HB1075
♦ 9752 ♦ H4
♣ 6542   

N

O

Z

W

♣ 873

Papa
♠ B108
♥ A9
♦ AV1083
♣ H109

Ik opende met 1♦ en Julia, die haar kaarten stuk voor
stuk met vreugde-gilletjes had opgenomen, sprong
meteen naar 6 sans atout. Ik bood haar aan om bij het
afspelen te helpen, maar zij gaf uitdrukkelijk de wens
te kennen dit varkentje zelf te mogen wassen. Een
vluchtige blik in de kaarten had mij er reeds van
overtuigd, dat het spel toch niet te maken was en
daarom liet ik haar maar rustig aan-modderen. De
eerste zes slagen vormden geen probleem. Na Leo-
nard's uitkomst met schoppen zes werden in snel
tempo aas, heer en vrouw van schoppen en klaveren
afgedraaid, waarbij ze ten slotte met klaveren heer
aan de tafel aan slag kwam. Natuurlijk wist ze nu al
niet meer, wat te doen. ,,Ruiten aas!", riep Flip, die
zijn mond niet kan houden. Zijn voorstel werd door
Julia na enige aarzeling opgevolgd, maar toen zat ze
weer zo vast als een muur. Een smekende blik in mijn
richting mocht niet baten. Ik toonde mij de gebelgde
vader, wiens adviezen berustend op jarenlange erva-
ring in de wind waren geslagen en die zich nu van de
wandaden van zijn kind distantieerde. Ondertussen
zat Julia te zuchten en te steunen en te rollen met haar
ogen, terwijl Leonard en Babette haar met schelden
en stompen onder tafel tot activiteit trachtten te wek-
ken. Ten einde raad speelde ze een kleine ruiten naar
de boer in haar eigen hand. Leonard kwam aan slag
met de heer en was gedwongen onder harten heer uit
te komen. Julia liet de slag naar haar vrouw doorlo-
pen en het restant was voor haar. Toevallig had ze de
enige speelwijze gevonden, waarmede het contract
kon worden gemaakt.

Aangemoedigd door haar succes tilde Julia mij bij het
volgende spel in 6♦, hetgeen toen Julia haar kaarten

als dummy op tafel legde een goed contract bleek te
zijn.

Julia
♠ H96
♥ H632
♦ H64
♣ V87

  

N

O

Z

W

Papa
♠ A2
♥ -
♦ VB9853
♣ AH642

Babette kwam uit met troef twee, Leonard speelde de
tien bij en ik nam de slag in eigen hand met de boer.
Op dit moment hoorde ik een kinderstem achter mij
mompelen:
,,Ruiten aas er uit en de rest is voor Pappie." Ik wend-
de mij om en sprak vermanend: ,,Het is typisch, dat
jullie de problemen van het bridgespel nog niet on-
derkennen. Als ik nu troef zou trekken, zou dit op
zijn minst ondoordacht zijn. Ik neem aan, dat Babette
met de aas neemt en troef naspeelt, waarna ik geheel
op het 3-2 zitten van de klaveren ben aangewezen.
Zitten de klaveren echter 4-1, dan heb ik altijd nog
een kans om een vierde klaveren op de tafel te
troeven, mits degene, die drie troeven heeft, ook de
vierkaart klaveren bezit. Ik moet dus eerst tweemaal
klaveren spelen." Zo gezegd, zo gedaan. Leonard
troefde de tweede klaveren af en Babette maakte nog
troef aas. De verdeling bij mijn tegenstanders was als
volgt.

Babette Leonard
♠ B83 ♠ V10754
♥ B854 ♥ AV1097
♦ A2 ♦ 107
♣ B953   

N

O

Z

W

♣ 10

Om mijn figuur te redden ging ik meteen tot de aan-
val over. ,,Wat een belachelijke uitkomst", zei ik te-
gen de zich van geen kwaad bewuste Babette. ,,Zo
geef je me nog een kans om het spel te maken, als ik
troef aas er uit werk en een klaveren op de tafel troef.
Natuurlijk moet je met klaveren uitkomen en na rui-
ten aas onmiddellijk nog eens klaveren spelen, dan
ben ik altijd down." Dat de uitkomst in klaveren,
welke kleur ik geboden had, niet erg voor de hand
lag, verzweeg ik wijselijk.
Babette beloofde beterschap en met frisse moed gin-
gen we over tot het laatste spel, want het was bijna
bedtijd. Aan de blos op Julia's wangen kon ik zien,
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dat ze weer een prachtige hand had. Ze opende met
2♥, waarna 6 sans atout, te spelen door mij, het vol-
komen gemotiveerde eindcontract werd. Ik zag de
volgende kaarten:

Julia
♠ AHVB
♥ AH652
♦ H
♣ A83

  

N

O

Z

W

Papa
♠ 952
♥ 43
♦ AB82
♣ HV72

Babette kwam uit met ♥V, waaronder Leonard de
tien gooide. Het zag er naar uit, dat Babette de res-
terende harten in handen had. Ik nam met ♥H op
tafel en speelde ♦H en viermaal schoppen. Babette
speelde een kleine ruiten, drie keer schoppen en ♥7
bij. Daarna sloeg ik driemaal klaveren, waarvan
Babette de boer en drie kleintjes bleek te bezitten. Ik
hield toen de volgende kaarten over.

♠ -
♥ A652
♦ -
♣ -

  

N

O

Z

W

Papa
♠ -
♥ 4
♦ AB
♣ 7

Voor Flip was het geen probleem, wat ik na moest
spelen. ,,Ruiten aas", bromde hij in mijn oor. ,,Dat
heb je lelijk mis, mannetje", repliceerde ik, ,,Babette

had oorspronkelijk drie schoppen, vier klaveren en
waarschijnlijk vijf harten. Vermoedelijk had ze dus
maar één ruiten en die heb ik al weggespeeld. Ik moet
aannemen, dat ze drie harten en een klaveren over
heeft. Als ik ♦B speel, komt Leonard aan slag. Hij
moet ruiten naspelen, omdat hij niets anders heeft.
Die pak ik met ♦A en Babette is in een dwangpositie
harten - klaveren." Vol trots over mijn scherpe ana-
lyse legde ik ♦B op tafel, die Babette een beetje
schichtig, omdat ze bang was weer iets fout te hebben
gedaan, met de vrouw nam. Ze incasseerde ♣B en
kreeg bovendien nog een hartenslag. Mijn ruiten aas
bleef vruchteloos achter. De kaartverdeling bij Oost-
West was als volgt.

Babette Leonard
♠ 864 ♠ 1073
♥ VB87 ♥ 109
♦ V5 ♦ 1097643
♣ B964   

N

O

Z

W

♣ 105

Natuurlijk had Flip behoefte aan nadere toelichting.
,,Je hebt ruiten aas niet gemaakt", constateerde hij
vals. Ik haalde mijn schouders op. ,,Wat zou er ge-
beurd zijn, als je ♦A wel gespeeld had?", informeer-
de hij, want snel opgeven ligt niet in zijn aard. Op
zo'n moment is het maar het beste om voor de waar-
heid uit te komen. ,,Ruiten vrouw zou gevallen zijn
en op ruiten boer komt Babette in dwang, waardoor
ik dertien slagen maak." ,,Pappie is met ruiten aas
naar bed gegaan", verduidelijkte Babette nog. Hierop
kon ik mooi inhaken. ,,Allemaal naar bed", comman-
deerde ik. Luid protest: ,,We mochten van Mammie
nog Top of Flop zien!" Nadat de teenagermuziek ons
een half uurtje had doorgezaagd en de jury ons had
verteld, dat het allemaal lekkere plaatjes waren, gin-
gen de kinderen braaf naar boven. Onder aan de trap
luisterde ik nog ever naar hun hevige discussies tij-
dens het uitkleden. Het ging er over of Pappie een top
of een flop was. Het was ontroerend te horen, hoe
Flip mij met hand en tand verdedigde.

Eerder verschenen in: Jules van Ogtrop, Bridge met
een praatje
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MASCOTTE, rolt beter, plakt beter, scoort beter
Henk Willemsens

De afgelopen vier jaren speelde Remco Brüggemann
viertallencompetitie voor BCO. Dit jaar spelen we, Remco
en ik, weer samen in de viertallencompetitie voor Star (in
Star 2). Hiermee zijn we dan na vier jaar weer herenigd
met Svend Germann-Marcel Winkel, die de vorige twee
jaren met Ronald Hagoort- Kees Jan Willemsens speelden.
We spelen nu dus met drie volwaardige 1e divisie-paren.
Zit er een promotie in naar de MK? Ik durf er geen
voorspelling over te doen. Zelfs na twee weekenden (bijna
de helft van de spellen) is nog van alles mogelijk. We
staan nu zesde (van de 26 teams), maar je eindigt zomaar
bij de laatste 8 en dan degradeer je.

Het eerste weekend draaien we in de opstelling Henk
& Remco en Marcel & Svend, omdat Kees Jan en
Ronald andere verplichtingen hebben. We beginnen
lekker. Tegen Interbridge (Arnhem) winnen we met
22-8.
Maar dan de tweede wedstrijd. Tegen het nationale
vrouwenteam wordt het een debacle. Zij doen alles
goed, wij grijpen soms mis.

W/NZ
♠ 8
♥ AH109542
♦ V
♣ H982

Henk Remco
♠ 954 ♠ HV7
♥ VB8 ♥ 76
♦ H652 ♦ 10874
♣ 1053   

N

O

Z

W

♣ VB74

♠ AB10632
♥ 3
♦ AB93
♣ A6

Waar wilt u in zitten met de NZ handen? In 6♥? Dat
moet dan wel in de zuidhand zitten (als noord het
speelt kan het down met een ruitenstart van oost).
Pasman-Simons krijgen het zo voor elkaar:

west noord oost zuid
pas 4♣ pas 4♦
pas 4♠ dbl 6♥

Ik start schoppen, waarna Simons de schoppen vrij
kan troeven.
Aan de andere tafel laten Marcel-Svend het bij 4♥.

Dan deze freak:

O/-
♠ A64
♥ H984
♦ B986
♣ 102

Henk W. Remco Br.
♠ B ♠ H97532
♥ B10763 ♥ -
♦ - ♦ A10432
♣ AVB9754   

N

O

Z

W

♣ 63

♠ V108
♥ AV52
♦ HV75
♣ H8

Het bieden bij ons:
west noord oost zuid
- - - 1SA
4♣ pas! pas pas
Ik bied zo hoog  mogelijk en maak 4♣ precies.

Marcel-Svend glijden aan de andere tafel uit:
west noord oost zuid

Svend Marcel
- - - 1♦
4♣ 4♦? pas 5♦?
pas pas dbl

Zowel 4♦ als 5♦ zijn dubieus. Het eindigt in –500.

De derde wedstrijd spelen we tegen Star 1, wij tegen
Erich-Van Hoof, Marcel-Svend tegen Van de Linde-
Uijterwaal.
Opent u deze kaart, niemand kwetsbaar eerste hand,
met 2♣ (zwak met majors)
♠HB64  ♥HB53  ♦5  ♣10962 ?

Ik vind dat het kan.
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Z/- Remco
♠ 75
♥ 98
♦ B8643
♣ HB43

Toine Paul
♠ AV93 ♠ 1082
♥ A1042 ♥ V76
♦ AV102 ♦ H97
♣ 5   

N

O

Z

W

♣ AV87

Henk
♠ HB64
♥ HB53
♦ 5
♣ 10962

west noord oost Zuid
Toine Remco Paul Henk
- - - 2♣
pas 2♦ pas 2♥
dbl Allen pas

Door een tegenspel foutje kom ik er nog met vijf
down vanaf, maar dat is al erg genoeg.

Marcel-Svend krijgen nog een kans.  Allen kwetsbaar
heb je:
♠872 ♥AV87 ♦AVB ♣B107
Partner opent in de eerste hand met 2♠ (Muiderberg),
rechts van je doubleert. Wat nu?

W/allen Peter
♠ B5
♥ H1093
♦ 65
♣ AH643

Svend Marcel
♠ AV643 ♠ 872
♥ 42 ♥ AV87
♦ 9842 ♦ AVB
♣ V8   

N

O

Z

W

♣ B107

Jos
♠ H109
♥ B65
♦ H1073
♣ 952

west noord oost zuid
Svend Peter Marcel Jos
2♠ dbl? 3♠?? Allen pas

Als je durft te redoubleren, kun je ze oprapen voor
minstens 800. Marcel bied 3♠ en Svend gaat één
down. Gelukkig houden we de schade beperkt tot een
14-16 verlies.

Komt u tot slem op dit spel?

O/OW
♠ 1042
♥ H43
♦ 872
♣ HB105

♠ VB976 ♠ H853
♥ 62 ♥ 987
♦ 1063 ♦ HVB54
♣ 987   

N

O

Z

W

♣ 2

♠ A
♥ AVB105
♦ A9
♣ AV643

Het is 7♣. Zelfs als de klaveren 4/0 zitten, maak je
het op een dummy reversal (twee schoppen in de
hand troeven). Je mag nota bene ongestoord bieden,
maar zowel Marcel-Svend als onze tegenstanders
komen niet verder dan 4♥. Plus twee gemaakt.

De laatste wedstrijd van het eerste weekend winnen
we met 23 –7 van Goirle. Dat komt vooral door deze
freak:

O/-
♠ A532
♥ 754
♦ -
♣ H109742

Henk Remco
♠ - ♠ 1064
♥ AV ♥ H986
♦ V107653 ♦ B984
♣ V8653   

N

O

Z

W

♣ AB

♠ HVB987
♥ B1032
♦ AH2
♣ -
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west noord oost zuid
Henk Remco
- - pas 1♠
2SA 4♠ 5♦ 5♥???
pas 5♠ pas pas
6♦? 6♠ dbl Allen pas

Een raar biedverloop. Ik start klaveren, waarna de
leider het zelfs kan halen, door op♦AH twee harten
weg te gooien en een kleine harten na te spelen. Op
onverklaarbare wijze gaat hij drie down.
Marcel-Svend bieden tot 5♠ en maken dat met een
overslag, zodat we 980 en 14 imps schrijven.
We sluiten het eerste weekend af met een score van
80 uit 5 en staan daarmee achtste. Valt me nog mee
na die 25-4 nederlaag tegen het vrouwenteam.
Het 2e weekend maken Kees Jan en Ronald hun op-
wachting. Samen met Marcel-Svend doen ze het erg
goed. Er zijn dit weekend 6 wedstrijden. Ze beginnen
met 8, maar halen daarna 24, 25 en 19. De tweede
wedstrijd van zondag staat ons weer een drama te
wachten. We worden er afgehakt met 25-3 tegen ’t
Onstein 2 (waarin onder meer Jaap van der Neut).
Gelukkig kunnen Remco en ik de laatste wedstrijd
Kees Jan –Ronald aflossen, vooral Ronald zit er door
heen. Die laatste wedstrijd winnen we met 24-6 tegen
een team dat nog boven ons stond. We scoren op
deze waanzinnige 4♥.

W/allen
♠ B2
♥ AB
♦ B107
♣ H87653

Henk Remco
♠ A976 ♠ V54
♥ 98752 ♥ 10643
♦ 4 ♦ AHV83
♣ VB4   

N

O

Z

W

♣ 9

♠ H1083
♥ HV
♦ 9652
♣ A102

west noord oost zuid
Henk Remco
2♣ (zwak met majors) 2♦
2♥ 3♥ (invite)

Tja, neem je die invite aan? Ik besluit tot 4♥.Noord
start ♦B, een teleurstellende dummy, maar je bent
nog niet down. Ik neem met de aas en speel klaveren
naar de vrouw voor de heer van noord, die niets beter
ziet dan ♦7 na via de acht en de negen die ik troef. Ik

speel een kleine harten uit de hand noord …. de boer
en zuid moet nemen, einde!
Noord had op moeten stappen met ♥A om een hon-
neur van zijn partner te ‘krokodillen’, noord kan na-
melijk wèl schoppen inspelen om de vierde slag voor
de verdediging op te zetten. Na elf van de 25 wed-
strijden staan we zesde met 183 WP.

In het derde weekend zal de inhaalslag moeten
plaatsvinden, we hebben een redelijk licht program-
ma. We beginnen tegen BOC 1 (Kennemerland), op
dat moment nog een concurrent van ons. We spelen
degelijk, zonder iets bijzonders te doen. En dan win
je zomaar met 24-6, een goed begin. Maar dan Mo-
dalfa, met angstgegner Max Abram. Kees Jan en
Ronald hebben ‘de eer’ om tegen hem te mogen
spelen. Helaas hebben ze geen vlekkeloze lijst. Wij
gelukkig wel.

Tot onze verbazing wordt dit slem vaak gemist:

O/OW
♠ 7
♥ HV107
♦ 965
♣ HV632

Henk Remco
♠ AV109 ♠ H8632
♥ B852 ♥ A94
♦ HB1073 ♦ A
♣ -   

N

O

Z

W

♣ A1094

♠ B54
♥ 63
♦ V842
♣ B875

west noord oost zuid
Henk Remco
- - 1♠ pas
4♣ 1) pas 4♦ pas
5♣ 2) pas 6♠ Allen pas

1)  Splinter in ♣, 12-15
2)  Is nu een renonce 

Ondanks dat ♣A niet zo mooi is tegenover de re-
nonce, is de kaart van Remco te mooi om het af te
laten weten. Slem is niet dicht, wel zeer kansrijk.
Remco speelt het goed af: na de hartenstart voor de
aas, ♦A deblokkeren, drie keer troef trekken, ♦H
(harten weg) en op ♦B, weer ‘loser-on-loser’ een
harten weg. Hierna kan Remco nog een klaveren
troeven en op de twee hoge ruiten kunnen nog twee
klaveren weg. We winnen met 19-11.
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De derde wedstrijd komen Marcel-Svend er voor ons
in. Tegen APIH (Groningen) winnen we met 16-14,
we komen eraan.

Dan op zondagochtend tegen Vrijthof Maasvogels
(Maastricht). We hebben één rampspel. Nietsvermoe-
dend raap ik als west kwetsbaar tegen niet op:

♠ H83 ♥B9 ♦ HV843 ♣ B94

Partner opent 1♣, rechts wordt gevolgd met 1♥, ik
2♦ (echt, 10+). Links 2♥, partner 2♠, rechts 3♥, ik
pas, links 4♥, pas, pas, ??? Geloven we dit nog? Ik
zei weer eens doublet. Wat zou u starten?

O/NZ
♠ 2
♥ 1054
♦ A972
♣ HV762

Henk Remco
♠ H83 ♠ AB1074
♥ B9 ♥ A7
♦ HV843 ♦ 3
♣ B94   

N

O

Z

W

♣ A10853

♠ V965
♥ HV8632
♦ B105
♣ -

west noord  oost zuid
Henk Remco
- - 1♣ 1♥
2♦ 2♥ 2♠ 3♥
pas 4♥ pas pas
dbl allen pas

Ik start een kleine klaveren, vreselijk! Voor heer en
aas en getroefd. De leider speelt een kleine schoppen,
voor Remco, die ♥A en harten naspeelt. We maken
nu nog slechts één ruitenslag. De leider kan één
schoppen troeven, één schoppen weggooien op ♣V
en één schoppen via een snit op ♦8,  wegwerken op
de vierde ruiten. Het spel had down gekund als ik met
♦H was uitgekomen. Remco komt aan  slag met ♥A
en moet een kleine schoppen spelen naar mijn heer,
waarna ik ♦V kan maken en Remco een ruitenaf-
troever kan geven.
Gelukkig valt de schade verder mee, we winnen met
20-10. De laatste wedstrijd van het derde weekend is
ronduit beroerd. We verliezen teleurstellend met 18-
12 van degradatiekandidaat Culemborg.

Dit spel is de grootste boosdoener:

W/OW Remco
♠ V1063
♥ A4
♦ AH963
♣ B2

♠ AH2 ♠ 87
♥ H10865 ♥ B9732
♦ 72 ♦ 104
♣ AH7   

N

O

Z

W

♣ V1054

Henk
♠ B954
♥ V
♦ VB85
♣ 9863

west noord oost zuid
Remco Henk

1♥ dbl 2♥? 2♠
3♣ 3♠ 4♥ pas?
pas pas?

4♥ zit er gemakkelijk in omdat de leider de troef-
beslissing automatisch goed doet.
Wie van ons moet uitnemen met 4♠, dat slechts één
down gaat?

Ondanks dit verlies zijn we na het 3e weekend geste-
gen naar de vierde plaats en hebben we de top drie in
het vizier!

Het vierde weekend bridgen we alleen zaterdag. We
beginnen met BC70 (Eindhoven) een pak rammel te
geven, vooral omdat Kees Jan en Ronald gehakt ma-
ken van hun tegenstanders. Dana krijgen we Sittard,
een lastige klant. Wij moeten tegen Roefi-Bakkeren.
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We beginnen geweldig met een kwetsbare gedou-
bleerde 5♣, die ik mag maken. Even later krijgen ze
de punten terug met het meest intrigerende spel van
het weekend:

O/OW Roefi
♠ H10532
♥ AV6
♦ 7
♣ B875

Henk Remco
♠ V8 ♠ 4
♥ HB4 ♥ 9752
♦ HVB3 ♦ A9654
♣ H1096   

N

O

Z

W

♣ AV3

Bakkeren
♠ AB976
♥ 1083
♦ 1082
♣ 42

west noord oost zuid
Henk Roefi Remco   Bakkeren
- - pas 2♥ 1)
…pas 2♠ pas pas
dbl 4♠! pas pas
dbl Allen pas

1) Onder andere een zwakke twee in schoppen

Hoe de westhand aan te pakken na de ‘vreemde’ 2♥-

opening? Omdat partner al voorgepast heeft, besluit
ik het rustig aan te doen en eerst te passen. Als 2♠
naar me uitloopt, kom ik erin met een doublet. Roefi
kan in eerste instantie  niet geloven dat zijn partner
een zwakke twee in schoppen heeft  en jumpt daarom

nu naar 4♠! Dat geloof ik niet meer en zeg doublet.
Remco start met troef, voor de dummy. Roefi speelt
een kleine klaveren, ik leg de tien, die houdt. Hoe
verder?
Het lijkt erg aantrekkelijk om de ruiten te cashen,
maar wat gebeurt er dan? Na ♦H, troeft Roefi ♦V en
speelt weer klaveren, voor Remco, die speelt harten
na voor de heer en de vrouw, Roefi troeft nog een
klaveren en een ruiten draait de rest van de troeven.
Met nog één troef te gaan is dit over:

♠ -
♥ V6
♦ -
♣ B

♠ ♠ n.v.b.
♥ B4 ♥
♦ ♦
♣ H   

N

O

Z

W

♣
♠ 9
♥ 108
♦
♣

Op ♠9 zit ik in de tang! Ongelofelijk maar waar.
Remco zit inwendig te koken; partner doubleert 4♠,
heb je drie slagen mee en gaat het nog over tafel!

Ziet u hoe we 4♠ toch down hadden kunnen spelen?
Nadat ♣10 hield,  hadden we klaveren door moeten
spelen. Als ik met ruiten aan slag kom,  kan ik met
♣H bij de leider ♣B als dwangkaart verwijderen.
Roefi op zijn beurt had het altijd kunnen maken door
niet met klaveren, maar met ruiten te beginnen.  Om
het drama compleet te maken laten Kees Jan-Ronald
aan de andere tafel 5♦ maken (i.p.v. gedoubleerd
twee down te spelen). Een schitterend spel, maar een
vreselijke score.
De laatste wedstrijd van deze zaterdag moeten we te-
gen BOC 2 (Kennemerland) . Ook bij BOC doet het
2e team het aanmerkelijk beter dan het eerste; we ver-
slaan deze concurrent met 20-10 en staan met nog
één weekend te gaan derde!

Het slotweekend kent een dramatisch begin, we ver-
liezen van VIVA met 25-4! Aan beide kanten gaan
punten de deur uit. Hoe is het mogelijk, vragen we
ons steeds maar af.
Even later begrijpen we het. Anneloes (van Aarst),
onze trouwste supporter, heeft zich verslapen en ze
heeft daarom haar vertrouwde ‘instraal’-werk niet
kunnen verrichten. Nog een geluk dat Star1 een
concurrent van ons, Continental, met 25-2 inmaakt.

Als we tegen Nijmegen de 2e wedstrijd moeten spe-
len is Anneloes gelukkig op haar post en gaat het me-
teen een stuk beter: we winnen met 19-11. De derde
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wedstrijd is een belangrijke: tegen koploper Conti-
nental. We spelen ze helemaal zoek. Ronald maakt
knap een 4♥, die bij ons down is gegaan.  We winnen
met 22-8.

Als we op zondag aan onze laatste drie wedstrijden
beginnen staan we gedeeld eerste. Er kan nog van
alles gebeuren, omdat er een stuk of vier teams in
onze nek staan te hijgen. We beginnen tegen het
Groningse EGBC met Benthem-Zandvoort (altijd
lastig). Zeker met de freakspellen die voorbij komen.
De moed zakt ons even in de schoenen met dit spel:

O/NZ Remco
♠ -
♥ 53
♦ HV532
♣ AH8642

Zandvoort Benthem
♠ AV6543 ♠ HB109
♥ AB762 ♥ H1098
♦ 86 ♦ 10
♣   

N

O

Z

W

♣ B1053

Henk
♠ 872
♥ V4
♦ AB974
♣ V97

west noord oost zuid
Zandvoort Remco Benthem Henk
- - 2♥ 1) pas
4♠ 4SA 2) pas 5♦
5♠ pas  3) pas 6♦
6♠! dbl Allen pas

1) Zwak met majors
2) Lage kleuren
3) Forcing

Svend Marcel
- - pas pas1
1♠ 2SA 3♠ 5♦
5♠ 6♦ pas pas
dbl Allen pas

Het leek erop dat ze bij ons aan het uitnemen waren
tegen 6♦, maar 6♠ blijkt er gewoon in  te zitten!
Marcel-Svend dubbelen 6♦ en spelen het voor 500,
maar dit weeg niet op tegen de –1210 aan onze tafel.
Even later bereiken Marcel-Svend niet het optimale
contract in alweer een freak.

O/OW Remco
♠ 10952
♥ 109
♦ 1072
♣ 10862

Zandvoort Benthem
♠ 6 ♠ AB4
♥ V8762 ♥ HB4
♦ HV8653 ♦ AB94
♣ 3   

N

O

Z

W

♣ B94

Henk
♠ HV873
♥ A53
♦ -
♣ AHV75

west noord oost zuid
Zandvoort Remco Benthem Henk
- - 1♦ 2♦ 1)
5♦! pas pas dbl 2)
pas …5♠ Allen pas

1) Ghestem (♠  + ♣)
2) overwaarde

Svend Marcel
-- - 1SA 2♣ 3)
4♥! pas pas 4♠
5♦ pas …5♥ pas

3) DONT (♣ + 2e kleur)

Gelukkig biedt Remco nog 5♠, want 5♦ zit erin.
Jammer genoeg haalt Remco 5♠ niet. Hij krijgt een
ruitenstart, getroefd. Hij speelt ♠H na en die duikt
oost heel goed. Hoe verder?
Remco speelt op de schoppen 2-2 en speelt schoppen
door. Dat is één down, want oost wint met ♠B, speelt
♠A en OW maken nog een hartenslag. Het spel was
te maken geweest door na ♠H klaveren te gaan pom-
pen. Dat werkt, omdat west twee zwarte singletons
heeft!
Aan de andere tafel opent Marcel een 15-17 SA en
over 2♣ (DONT) biedt Svend wild 4♥ en als zuid
nog een keer langs komt met 4♠, biedt hij 5♦.
Marcel corrigeert naar 5♥, dat helaas down gaat op
een ruitenaftroever.

Eindelijk halen we even later ons ‘geluk’ een klein
beetje terug op dit spel.
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Z/allen Remco
♠ VB1095
♥ 10864
♦ 1087
♣ 4

Zandvoort Benthem
♠ H84 ♠ 63
♥ VB972 ♥ 5
♦ 53 ♦ H642
♣ AB6   

N

O

Z

W

♣ H107532

Henk
♠ A72
♥ AH3
♦ AVB9
♣ V98

west noord oost zuid
Zandvoort Remco Benthem Henk
- - - 2SA
pas 3♥ pas 3♠
pas 4♠ Allen pas

Aan beide tafels 4♠, aan beide tafels start oost ♥V
voor de aas en wordt ♣V nagespeeld voor de aas van
west, die harten naspeelt getroefd door oost. Oost
speelt ruiten na. Wat nu, de snit op ♠H nemen of de
snit op ♦H?

Ik besluit maar om op ♦H te snijden, dat lijkt me de
beste kans (is dat zo?). Die houdt. ♠A en schoppen
na, claim. Aan de andere tafel snijden ze op ♠H en
gaan twee down.
We winnen uiteindelijk met 20-10, wat een opluch-
ting. Zou het nu gaan lukken, met nog twee wedstrij-
den te gaan? We staan wel eerste,  maar de concur-
rentie had ook niet stil  gezeten, dus we zijn  nog
steeds niet zeker. Tegen DBC (Delft) dreig ik het nog
even te verknallen, maar gelukkig weet ik een laatste
strohalm te grijpen. Het blijkt een FENOMENAAL
spel te zijn:

Z/OW
♠ 53
♥ H10963
♦ B82
♣ 963

Henk Remco
♠ AHVB7 ♠ 864
♥ 52 ♥ AVB74
♦ H96 ♦ A1053
♣ 1042   

N

O

Z

W

♣ A

♠ 1092
♥ 8
♦ V74
♣ HVB875

west noord oost zuid
Henk Remco
- - - 3♣
3♠ pas 4♣ pas
4♦ pas 4♥ pas
4♠ pas 4SA pas
5♠ pas 5SA pas
6♠ Allen pas

Remco doet met 5SA zelfs nog een groot-slem po-
ging,  maar ik zwaai af naar 6♠. Noord komt uit met
klaveren voor de aas. Hoe pak je het aan?

Het volgende lijkt me redelijk. Na ♣A, troef naar de
hand, harten naar de boer (houdt), troef naar de hand
en weer een harten snit, troef bij zuid, au! Daar heb ik
niet op gerekend. Zuid speelt ♣H na, troef in de dum-
my. Nu moet ik ineens overschakelen op het nood-
plan: ♥A (♦6 weg in de hand) , harten getroefd en de
laatste troeven trekken. Met nog één troef te gaan is
dit de situatie:

♠ -
♥ H
♦ B82
♣ -

♠ 7 ♠ -
♥ - ♥ 7
♦ H9 ♦ A105
♣ 10   

N

O

Z

W

♣ -

♠ -
♥ -
♦ V74
♣ V

Bij het uitspelen van de laatste troef ontstaat een dub-
bele dwang! Met dank aan ♣10.

Ik had het spel natuurlijk eenvoudig kunnen maken
door na de eerste hartensnit troef naar de hand te spe-
len, één klaveren te troeven in de dummy, over te
steken met ♦H, de troeven te trekken en nogmaals de
harten te snijden. Je maakt dan zelfs 7♠ (op de dub-
bele dwang), alleen ga je in 6♠ down als zuid ♥H
een rondje gedoken zou hebben.

De vraag is of ik het goed gespeeld heb. Om die
vraag te beantwoorden, vraag ik advies aan Jack,
onze nieuwe elektronische wereldkampioen. Met het
schaamrood op mijn kaken word ik door Jack in mijn
hemd gezet: hij komt met een nog betere speelwijze,
na de eerste zes slagen identiek gespeeld te hebben!

Stel dat noord niet ♣9-derde had gehad, maar ♣Bxx,
dan was ik down gegaan! Noord kan dan de klaveren
en de harten vasthouden. De eindpositie zou dan zijn:
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♠ -
♥ H
♦ B8
♣ B

♠ 7 ♠ -
♥ - ♥ 7
♦ H9 ♦ A105
♣ 10   

N

O

Z

W

♣ -

♠ -
♥ -
♦ V74
♣ V

Op ♠7 gooit noord een ruiten weg, zuid doet ♣V
weg, einde verhaal.

Wat doe ik dan fout? Ik had ♥A niet moeten spelen!
De eindpositie met vijf kaarten die ik dan bereik, is
de volgende:

♠ -
♥ H10
♦ B8
♣ B

♠ 7 ♠ -
♥ - ♥ A7
♦ H96 ♦ A105
♣ 10

  

N

O

Z

W

♣ -

♠ -
♥ -
♦ V74
♣ V8

Wat doet noord op de laatste schoppen? Hij zal een
ruiten weg moeten gooien, anders ontstaat weer de
eerder getoonde dubbele dwang. In de dummy kan ik
♦10 weggooien, zuid moet een klaveren weggooien.
Nu kan ik ruiten naar de aas spelen en via een snit op
♦V het contract halen.

De laatste wedstrijd spelen we op safe en we winnen
met 18-12, genoeg om zelfs kampioen te worden! Het
feest kan beginnen, wat een opluchting.
Een zeer zeldzame guard squeeze als extra optie bij
de dubbele dwang!
Verbijsterend! Hoe mooi kan bridge zijn.

’t Onstein is bezig aan een geweldige inhaalrace. Ze
winnen de laatste wedsrijd met 25-0! en zijn op 3
vp’s achter ons 2e geworden, Continental is 3e door
gelijk te spelen tegen VIVA. Jammer van Star1 dat
gedegradeerd is.

Dank aan alle (Star)supporters die ons gesteund heb-
ben en die ons kwamen feliciteren. Na vijf jaar zijn
de BruWil-boys back in business!

 Star Magazine 2002
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ECHTPARENBRIDGE
(Of: hoe papa- en mamabridge uitgroeit tot wedstrijdvorm)

Marcel Winkel

Een bekende speler uit de Nederlandse competitie
vertelde mij het een en ander over zijn ervaringen met
bridgende echtparen. Hij was er al lang geleden mee
opgehouden daar tegen nog te bridgen. Alvorens tot
dat besluit te komen heeft hij zelfs een verzoek bij de
NBB ingediend om er een aparte wedstrijdvorm van
te maken: echtparenbridge.
“Naast paren-, viertallen-, butler- en robberbridge,
een unieke kans voor echtparen elkaar nu eens echt te
bestrijden!” Zijn ogen glommen. Hij had gelijk, rea-
liseerde ik me plots. Echtparenbridge is niet te ver-
slaan. Ik bedoel, je kunt er niet echt verslag van uit-
brengen. Het gekissebis gaat in een dusdanig hoog
tempo, dat je het namelijk amper kunt bijhouden.
Eigenlijk wist ik van het bestaan al jaren, zonder dat
ik er verder ooit serieus over had nagedacht. “
Echtparen liggen per definitie al voor op een gewoon
paar. Ieder minuscuul beetje onnatuurlijk gedrag zal
de ander op zijn huwelijksradar herkennen”, zo ging
hij verder. “Voor het juiste vervolg in het tegenspel
hoeven geen signalen gespeeld te worden”, sprak hij
stellig. Op mijn vraag of dit voor alle echtparen gold,
antwoordde hij kalm: “Ach, als ze nog een beetje ver-
liefd zijn wil het nog wel eens wat met bridge te ma-
ken hebben, maar zodra ze tegen of over de vijftig
zijn is het echt hopeloos!”  Er was een echtpaar dat
hem destijds een doorn in het oog was. Ik vroeg hem
het hemd van het lijf en moest tot de volgende, schok-
kende conclusies komen:

a) echtparenbridge is een vorm van bridge waarbij het
verboden is aardig tegen elkaar te zijn ;
b) deelscore-, manche- en slempremies zijn gelijk aan
die van gewoon bridge, maar het bieden van sans
atout is alleen weggelegd voor de mannelijke speler
van het paar;
c) scores lager dan het midden zijn aanleiding om de
veroorzaakster ervan en publique hoofdstuk 1 uit de
‘Van start tot finish’- serie voor te lezen ;
d) na het invullen van de score door de vrouwelijke
speler, controleert de man altijd de score, ongeacht of
hij oost zit of niet;
e) bij het behalen van een goede score kijkt het echt-
paar onverschillig voor zich uit; elkaar aankijken of
praten is hierbij niet toegestaan;
f) het niet terugkomen met de kleur waarmee partner
gestart is, duidt op een singleton in die kleur;
g) de vrouwelijke spelers zijn verplicht in de door de
partner geboden kleur uit te komen, terwijl manne-
lijke spelers dit zelf wel uitmaken;
h) strafdoubletten mogen door de vrouw alleen
gegeven worden wanneer het eindcontract down gaat,

terwijl strafdoubletten die gegeven worden door de
man ook gegeven mogen worden als het contract
gehaald wordt. Dit laatste komt omdat het juiste

tegenspel voor haar niet altijd even eenvoudig te vin-
den is. Vanzelfsprekend vindt in zo’n geval een lesje
‘defence’ plaats;
i) de systeemkaart wordt wel ingevuld, maar zo sum-
mier mogelijk en blijft in haar handtas. Pas als de te-
genstander er naar vraagt, worden de kaarten getoond.
Dit alles gaat gepaard met het uitdelen van een ver-
ontwaardigde blik door de man aan zijn echtgenote,
of, als of hij haar al vaker gewaarschuwd had, met de
opmerking de systeemkaarten nu eindelijk eens onge-
vraagd op tafel te leggen. Bij lastige vragen over een
bod zegt zij dat er “geen duidelijke afspraken zijn” en
hij “dat hij deze situatie alleen met zijn reguliere part-
ner heeft afgesproken”.

Het lukte hem ook een daderprofiel te schetsen:

Hij: Een redelijk goede speler van net over de 50, die
altijd zeurt over pech en als daarvan geen sprake is
zijn vrouw ervan langs geeft. Speelt beduidend beter
dan zijn vrouw, maar heeft de onfatsoenlijke gewoon-
te dit op elk spel kenbaar te moeten maken. Hierdoor
gaat zij slechter spelen en hij dus nog vaker zeuren.
Kan door zijn gedrag ook geen betere vrouwelijke
speler krijgen. Of dit komt omdat hij geen aftershave
gebruikt, vertelt het verhaal niet.

Zij: Een onaardig (geworden?) vrouwtje (50-)van
ongeveer hoofdklasse niveau die alle zeilen moet
bijzetten om manlief van het lijf te houden. Dankzij
haar afkomst lijkt zij hierin vooralsnog te slagen, zij
het met moeite. Zou eigenlijk liever met een echte
vent spelen, zolang die maar minder aanmerkingen
had dan manlief, of aftershave zou gebruiken.
De spellen die hem ertoe gebracht hadden om nooit
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meer tegen echtparen te spelen, wist hij nog feilloos
uit zijn geheugen op te graven:

Z/NZ Hij
♠ HB107
♥ VB10
♦ 9743
♣ 106

♠ 862 ♠ 953
♥ 872 ♥ A65
♦ 6 ♦ AV85
♣ AV9543   

N

O

Z

W

♣ HB2
Zij
♠ AV4
♥ H943
♦ HB102
♣ 87

west Hij oost Zij
- - - 1♦
3♣ 3♦ 3SA Allen pas

Na het zwakke volgbod van west bereikten OW deze
marginale manche. Zij legde een ruitentje op tafel,
west ging naar het toilet en oost had negen slagen.

Hij: “Waarom kom je in vredesnaam met ruiten (g)
uit? Dit biedverloop duidt toch op een goeie ruiten-
stopper met klaverenaansluiting? Je moet met een
hoge kleur uitkomen, of doe je dat soms alleen maar
als ik een negatief doublet geef?”
Zij: "Op welke van de drie vragen wil je antwoord,
zal ik de eerste maar nemen? Als jij kwetsbaar op
drie-niveau ruiten biedt, waar denk je dan dat ik mee
uitkom, eikel? Als je nu eens begint met een negatief
doublet, dan omschrijf je deze kaart toch veel beter.”
Hij: "Omdat jij niet nadenkt, hebben wij een nul,
want dat biedt natuurlijk niemand! Je kent die
jongens toch? Een manche op 20 punten, wat een
pech!”

Hij
♠ 954
♥ AVB10
♦ V9742
♣ 10

♠♠ 862 ♠ HB103
♥♥ 864 ♥ 72
♦♦ 6 ♦ A85
♣♣ AV9643   

N

O

Z

W

♣ HB52

Zij
♠ AV7
♥ H953
♦ HB103
♣ 87

Een week later raapte Zij de zuidhand op en verbaas-
de zich dat ze enige was die het doorhad: dit spel was
niet geschud. Misschien kwam het wel omdat zij als
enige van die vervelende herinneringen aan het spel
had en de overige spelers niet. Ze opende toch maar
gewoontjes met 1♦ en was niet verbaasd links 3� te
horen bieden. Partner had geen probleem en bood 3♦,
de sufferd en oost natuurlijk drie sans. Zij wist dat het
down ging en mocht dus doubleren (h). Iedereen
paste op het doublet en Zij ‘zocht’ een geïnspireerde
uitkomst. Ze legde schoppenaas op tafel en vervolgde
weloverwogen met de vrouw. De zaak moest immers
gedeblokkeerd worden. Tien slagen waren het gevolg
en Hij frommelde zijn kaarten terug in het board, de
emoties beheersten de spieren van zijn gelaat. Een
halve citroen in zijn ogen, de ander in zijn keel.

Hij: "Wat was dat voor een debiele uitkomst, mens?
Heb je van de week soms een briljant boekje gelezen?
Ik bied toch niet voor niets ruiten? De leider heeft
maar zeven slagen als je gewoon onze kleur start. Ik
geef toch wel een negatief doublet als ik een start in
de hoge kleuren wil? En waarom doubleerde je eigen-
lijk? Je weet toch dat die jongens best een kaartje
kunnen leggen? Met die dubbel is het helemaal een
nul. Jezus, snap je dan helemaal niks?”
Zij: "Ik dacht hij een dubbele stop zou hebben in die
ruiten en dat het lek ergens anders zat. Trouwens,
maak je niet zo druk, er zijn heus wel meer mensen
die het halen. Net of jij altijd alles goed doet, naar de
kaarten toepraten kan ik zelf ook wel.”

Met knikkende knieeen raapte Zij een week later de
volgende hand op:

♠AV4 ♥H943  ♦HB102  ♣♣87

Ze wist zich geen raad en dacht diep na, maar kon
daar niet te lang over doen. Misschien kon ze wel het
beste passen en een keer afwachten. Ze had echter al
te lang nagedacht en opende toch maar weer 1♦.
Niemand aan tafel had het door en west kwam er
weer in met 3�. Toen partner een negatief doublet
gaf, wist zij het zeker: dit was toch weer een ander
spel. Oost bood drie sans en zij paste. Waarmee
moest ze nu weer uitkomen? Oh, partner had ge-
dubbeld. Zou Hij eindelijk het spel herkennen?
Ruiten kon niet goed zijn, want die had partner niet
gesteund. Het lek zat dus in een hoge kleur, maar
welke? Zij wilde niet voor een gat te vangen zijn en
legde schoppenaas op tafel, waarop Hij de zeven bij-
gooide en oost de negen. Zij spelen laag aanmoe-
digend, dus schoppen was het niet. Dus moest het
harten zijn. Vol vertrouwen switchte zij naar harten
drie en opnieuw werd het contract gemaakt.
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Hij
♠ HB107
♥ B1065
♦ AV43
♣ 10

♠♠ 86 ♠ 9532
♥♥ 872 ♥ AV
♦♦ 6 ♦ 9875
♣♣ AV95463   

N

O

Z

W

♣ HB2

Zij
♠ AV4
♥ H943
♦ HB102
♣ 87

Nu waren de rapen gaar.
Hij: "Waarom bied je geen 4♥ mens, ik geef toch
een negatieve dubbel? En dan start je niet eens met je

beste kleur? Het is echt hopeloos met je. Je kent die
jongens toch? Denk je echt dat ze een ruitenstopper
nodig hebben om drie sans te bieden? Je begrijpt er
ook niets van. Waarom denk je dat ik dubbel? Ik wil
natuurlijk dat je met ruiten uitkomt. Nu was schoppen
ook niet zo erg hoor, maar speel dan schoppen door".
Zij: “Jesus man, wind je niet zo op. Als jj denkt dat
het een manche voor ons is, dan kun je toch vier
klaveren bieden. Ik bied dan mijn major en als ik die
niet heb, duw je me in vijf ruiten. Ik snap nooit een
jota van dat zogenaamde slimme van je. Het is altijd
hetzelfde gezanik en dan heb ik het gedaan”.

Driftig pakte zij haar filters tevoorschijn en stak er
eentje op. Ze inhaleerde diep en blies woest de rook
zijn kant op. Want daar had hij me toch een hekel
aan…..

 Star Magazine 2002
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                           MI MET ARTISJOKKEN
                   Peter  Bosman

Artisjokken was door de wedstrijdleiding een uur
voor aanvang van de club-viertallenavond gebeld met
het verzoek in te vallen. Zonder te vragen met wie
dan, -hij kon met iedereen spelen, want hij beheerste
vele totaal verschillende biedsystemen, dat moet
gezegd! -spoedde hij zich naar de club en probeerde
in de snel wegtrekkende schuimkraag van zijn eerste
palmpje te lezen welk lot hem die avond beschoren
zou zijn. Het viel hem op hoe snel dingen verander-
den –of ging zijn geheugen achteruit? De bar werd
geregeerd door een bars bassend, opgewonden type
van wie hij toch zeker meende te weten dat-ie ook
arbiter was. Het uitvoerende werk werd verricht door
twee knulletjes en door twee meiden, de een te dik
voor haar leeftijd en de ander eigenlijk ook. Bij het
dikke meisje bestelde hij een broodje bal, want hij
had nauwelijks nog kunnen eten. Het meisje keek
hem diep in de ogen en vroeg: “bier?” “Bal gakt”,
persisteerde Artisjokken. “Memmosjtrt.”
“Ah”, zei het meisje en er sprongen lichtjes in haar
ogen. Ze leunde voorover en stak een heel verhaal af
in een taal die nog onbegrijpelijker was dan die van
Artisjokken zelf. “Doemaar bier”, onderbrak hij haar
ten einde raad. “Bier. JA!”, zei ze en vergenoegd
begon ze een voetje te tappen. Gracieus zette ze het
treurige resultaat vlak onder zijn neus en hij kon, niet
gehinderd door enig schuim, recht tot op de bodem
kijken. Dat beloofde wat, vanavond! Maar waar bleef
zijn partner?
Hij keek eens om zich heen en zij waren nog maar
met zijn zessen, de vijf achter de bar meegerekend.
Ze waren hem toch niet vergeten? Artisjokken rende

de zaal in naar de wedstrijdleider, die hem meteen
doorstuurde naar een tafel waar nog een stoel vrij
was. Bij de aanblik van zijn partner moest hij even de
ogen sluiten. Rustig, rustig, seinden zijn hersenen.

Dus deed hij kalm zijn jasje uit en stak hij een stevige
Sumatra op. “Het is al acht uur en je mag tot negen
uur niet roken, en je bent al te laat”, kraakte de stem
links van hem. De Taliban, dacht Artisjokken en
legde zijn sigaar weg. “Uit, uit, of IK ga weg.”
“Sgaar”, sprak Artisjokken, “maakjnieuit, die gaauit.”
“Dooft”, vulde zijn partner aan.
Toen dorst hij pas goed naar zijn partner te kijken.
“Dag patner, hie systeemkaat.” Zoiets moois had Ar-
tisjokken nog nooit meegemaakt bij het bridge. Ze
bleek mevrouw Shi of Sji te heten; ravissant en
Chinees om af te halen.
“Plecisie?”
“Natulluk.” –Artisjokken had liever iets natuurlijks
gespeeld maar wou zich nu van zijn meest elegante
kant laten zien. “Mi”, zei ze.
“Lekker”, zei hij glunderend. “Natuullijk ook goed,
zei mevrouw Shi.

Maar na twee dure spellen, waarop hij Precisie had
geboden en zij natuurlijk, stelde zij voor alletwee
over te schakelen naar natuurlijk bieden met vijfkaart
hoog.
Met tegenzin, vanwege zijn slechte kleur, opende
Artisjokken na twee keer pas 1♠, en ja hoor, de tali-
ban bood 1SA.

Z/Allen Artisjokken
♠ B8653
♥ AH5
♦ VB7
♣ 64

De Taliban
♠ 742 ♠ AH10
♥ 1076 ♥ V832
♦ H10864 ♦ A53
♣ 93   

N

O

Z

W

♣ HB2

Mi Shi
♠ V9
♥ B94
♦ 92
♣ AV10875

Mevrouw Shi kwam uit met ♠V,voor het aas van
taliban. Die speelde ♦5, bij mevrouw Shi kwam ♦9
en bij de rustige man in dummy werd een kleintje
gelegd. Wat nu? Artisjokken nam de slag over met de
vrouw –natuurlijk niet met de boer, want deceptive
play was zijn fort- en legde meteen het zwak van de
tegenpartij bloot: klaveren na. Taliban dook en me-
vrouw Shi mocht haar tien maken. Wat hij al vreesde,
ze kwam ♠9 na voor de tien van leider, die nog ♠H
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en alle ruiten incasseerde en zijn contract kwakend
claimde.
De rustige man vroeg een vuurtje en stak zijn sigaar
weer op. “Goede switch, maar je had eerst harten
heer moeten spelen, zodat je partner je weer kan
bereiken voor de volgende klaverennakomst.”
“Swaar”, zei Aritsjokken,”mor wrom nie mteen
2klof?” Zijn charmante partner reageerde furieus. “Ik
kwam niet met klavelen uit om niks weg te geven en
statte in jouw kleu. Weel aan slag weet ik niet wat ik
moet naspelen.” Artisjokken schaamde zich diep,
zo’n vrouw en dan zo fout.
Toch was er iets waar hij zich nog eens over een
palmpje moest buigen. “Maar wrom gin 2♣?”
“Omdast 1SA drie down kan”, zei ze en gelijk had
ze.

Dat mevrouw Shi wel een kaartje kon leggen liet ze
een aantal spellen later zien:

Z/Allen Artisjokken
♠ B
♥ H9873
♦ AB92
♣ AH8

De Taliban
♠ AV754 ♠ H1083
♥ B65 ♥ AV102
♦ 106 ♦ 7543
♣ 942   

N

O

Z

W

♣ 10

Mi Shi
♠ 962
♥ 4
♦ HV8
♣ VB7653

west noord oost zuid
 -  - - 3♣
pas 5♣ Allen pas

Op de andere tafel bereikten NZ ook 5♣  en kregen
ze dezelfde start: ♦10. Daar nam de leider met de
heer, speelde een schoppen voor de vrouw van west,
die persisteerde met ♦6. In slaap gewiegd door deze
ogenschijnlijk vriendelijke verdediging nam de leider
met de heer en troefde, zoals hij al van plan was, een
schopje in dummy met ♣8. Op de twee hoge troeven
bleek het 3-1 zitsel. Met het schaamrood op de kaken
speelde leider ♥H uit dummy maar helaas, ruiten na
bezegelde zijn lot.
Mi Shi echter troefde na eenzelfde begin ♠6 met
troef heer! Zo kon ze de troeven trekken en vervol-
gens de vrije ruiten consumeren, waarop de laatste
schoppenverliezer verdween. Ze gaf alleen nog een
hartenslag af.

O/Allen Artisjokken
♠ AHV10865

42
♥ HB3
♦ 2
♣ -

De Taliban
♠ - ♠ B7
♥ AV96 ♥ 1085
♦ H953 ♦ VB1064
♣ 108642   

N

O

Z

W

♣ AVB

♠ 93
♥ 742
♦ A87
♣ H9753

west noord oost zuid
 -  - 1♦ pas
1♥ 4♠ dbl pas
5♣ 5♠ dbl pas
pas rdbl Allen pas

Oost startte met ♥5 (4) (1e, 3e, 5e). Met een stralende
lach stalde mevrouw Shi eerst haar vijfkaart klaveren
uit op tafel en zei, dat maar weer eens bleek dat pas-
sen het moeilijkste onderdeel was van het bieden.
West nam en speelde een kleine harten na. Hoewel
danig van zijn stuk vanwege het commentaar van
mevrouw Shi liet Artisjokken zich niet kennen en
pakte harten heer. Vervolgens draaide hij al zijn troe-
ven af. Op de negende schoppen was de situatie:

O/Allen Artisjokken
♠ 2
♥ B
♦ 2
♣ -

De Taliban
♠ - ♠ -
♥ V ♥ -
♦ H9 ♦ VB
♣ -   

N

O

Z

W

♣ A

Mi Shi
♠ -
♥ -
♦ A8
♣ H

Oost kon uiteraard klaveren aas niet missen en gooi-
de dus maar ♦B af. Uit dummy verdween ♣H. West
gaf zich gewonnen en noteerde 5♠xx+1. Het was
even doodstil aan tafel. “Mooi gespeeld, partner,” zei
mevrouw Shi, “maar de dwang werkt omdat ♥V bij
west zit. Dan had je al in slag twee 12 slagen kunnen
claimen door de boer te leggen.” Artisjokken snakte
naar een palmpje en wou het post mortem daar bij
laten. Ze zuchtte diep, maar toen ze opmerkte dat het
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echt niet klopte, was hij al weg naar de bar. Want in
de zaal liepen er van de vijf van de bediening maar
twee rond, enkel om lege kopjes en glazen op te
halen.

Op het laatste spel voor
de wissel –de zaal liep al
leeg- dacht Artisjokken
zich te kunnen
revancheren. De Taliban
had even geaarzeld voor
hij paste op het 3SA
eindbod, voor
Artisjokken informatie
genoeg om zijn
speelplan er op af te
stemmen. Oost kwam
netjes uit met een kleine
harten.

 O/Niemand Artisjokken
♠ 43
♥ H73
♦ AH1086
♣ V84

De Taliban
♠ HB106 ♠ 5
♥ B1064 ♥ V852
♦ 52 ♦ V974
♣ H102   

N

O

Z

W

♣ B975

Mi Shi
♠ AV9872
♥ A9
♦ B3
♣ A63

Artisjokken redeneerde dat hij met 5 ruitenslagen bin-
nen zou zijn zonder de schoppenlengte te hoeven be-
nutten, en ook met slechts vier ruitenslagen waren er
nog kansen. Daarom nam hij de slag meteen met het
aas en speelde ♦B na. Oost nam en speelde weer een
harten, via de negen voor de tien, die Artisjokken liet
houden.
Met ♥H aan slag besloot Artisjokken voor eens en
altijd de slechte indruk, die hij op Mi Shi had ge-
maakt, weg te nemen. Hij klampte een ouwe bekende
aan om voor hem nog een palmpje mee te nemen,
offreerde de rustige man naast hem een dikke sigaar,

stak de brand er in en speelde een klaveren naar de
aas. De taliban keek op de klok en protesteerde dat de
rookpauze nog niet voorbij was. “Hoehet diekoep
ookwer”, sprak Artisjokken vanuit een dikke wolk.
“Vienna”, zei de rustige man kalm vanachter zijn
wolkje. Artisjokken speelde ruiten uit dummy voor de
aas, incasseerde nog twee ruitenslagen en belandde zo
in het volgende eindspel:

O/Niemand Artisjokken
♠ 4
♥ -
♦ 6
♣ V8

De Taliban
♠ HB ♠ 5
♥ - ♥ 5
♦ - ♦ -
♣ H10   

N

O

Z

W

♣ B9

Mi Shi
♠ AV9
♥ -
♦ -
♣ 3

Op de laatste ruiten liet oost een schopje gaan. Uit de
dummy kon ook een schoppen weg. De rustige man
gooide ♣10 en begon te lachen. “Zo'n vierkaartseind-
spel” smaalde de taliban, "kan hier toch nooit wer-
ken!". Artisjokken keek wanhopig of zijn palmpje al
in aantocht was. “Ik haal je palm wel”, zei Mi Shi.
Pas toen zij uit zicht was durfde Artisjokken de be-
slissende kaart te spelen, want hij wou niet dat zij
getuige zou zijn van een mogelijke blunder. Met ♣V
bracht hij west aan slag, die de twee laatste slagen
moest brengen.
Later aan de bar vierden Artisjokken en zijn charman-
te partner een klein feestje. Bij haar tweede glas port
vroeg Mi Shi: “Mag ik een sigaa plobelen?”
“Natulluk”, zei Artisjokken en in dikke rookwolken
gehuld liepen ze de scores na. Er werd op zijn schou-
der getikt. “Kunnen jullie eindje verderop staan paf-
fen?” Het was de taliban.

© Star Magazine 2002
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DE JANKER
Peter van der Linden

Bij mijn verhuizing in 1998 naar Noorwegen heb ik
een jaarlijkse competitie in het leven geroepen om
mijn eetclubgenoten hardhandig aan mij te blijven
laten denken. Speciaal voor jonge Starleden leg ik
eerst even uit wat de eetclub is –  ouderen weten er
alles van af, vrees ik. De eetclub is een groep van een
stuk of acht Starleden die al sinds hun studententijd
op dinsdag voor de clubavond gezamenlijk eten, ze
koken om de beurt. Niet alle huidige leden zijn er
vanaf het begin (1974) bij geweest, maar de laatste
toetreding dateert alweer van heel wat jaartjes gele-
den. De ballotage is dan ook ongehoord streng: naast
redelijk kunnen koken moet een aspirantlid vooral
goed kunnen bridgepraten. Dat laatste begrip leg ik
niet uit: nieuwsgierigen moeten het après-bridge ge-
drag van eetclubleden maar goed observeren. Wie die
leden zijn? Ze zijn te herkennen aan hun haastige ar-
riveren op de club (ca. 19.55 uur), hoogrode kleur en
slaperige af- en tegenspel in de eerste paar ronden,
een gevolg van de overvloed aan spijzen en vooral
dranken.
Wat betreft dat bridgepraten, heeft ieder eetclublid
zijn eigen specialiteit. Vermaard zijn bijvoorbeeld de
table presence verhalen van een eetclublid die ik om
redenen van privacy slechts met ‘Oom Ed’ zal aan-
duiden. Een andere ‘Oom’, laten we hem Arie noe-
men, legt vooral eer in met zijn humoristische, zeer
persoonlijke taalgebruik, zeker als hij zijn kennis van
het Afrikaans etaleert. Delosstrados, ook geen echte
naam natuurlijk, baarde onder meer opzien met prac-
tical jokes en lofzangen op het Nederlandse vrouwen-
bridge, of maak ik me nu schuldig aan een tautolo-
gisch pleonasme? Ook ‘De Baard’, ‘De Piloot’,
‘Doc’, ‘Ruby’ en ‘Herby’ hebben zo hun specialiteit-
en.
Zelf stond ik bekend als ‘De Janker’ wegens mijn
grote kwaliteiten in het voor het voetlicht brengen
van mijn eeuwige pech (want pech is natuurlijk de
enige reden dat ik het niet verder heb geschopt in de
bridgesport). Ieder die mij nog kent, weet dat mijn
verhalen aan de bar altijd begonnen met ‘Wat ze nou
weer tegen mij gedaan hebben...’ Zo’n opening ver-
raadt de getalenteerde janker.
Het lag dus voor de hand dat ik mijn prijs De Janker
noemde. Eetclubleden (en alleen zij) zenden mij hun
jankverhalen en eens per jaar kies ik het beste. De
wisseltrofee is een droevig kijkende pluchen hond,
een fles whisky de meer consumptief gerichte blijk
van waardering.

Natuurlijk heb ik mijn verwachtingen niet te hoog
gesteld, zelf behoor ik immers tot de nationale top op
dit gebied. Om u een voorbeeld van een goed jank-
verhaal te geven, kies ik daarom niet uit de prijswin-
naars van De Janker van de afgelopen jaren (daarop
berust trouwens copyright), maar geef ik u een voor-
beeld uit mijn eigen praktijk.

Op een clubavond (paren) raapt u als zuid op:

Z/Allen♠ A75
♥ H653
♦ AV2
♣ AV8

U opent gewoon vierkaarten hoog, dus dit is een 1♥-
opening en na partners antwoord gaat u in sans atout
springen. Tenminste... met uw eigen, goede partner.
U kijkt schichtig naar de overkant en ja hoor, hij zit
er nog steeds, Theo Wokkel. Uw partner heeft zich
namelijk vlak voor de clubavond met griep afgemeld
en Theo was de enige invaller die u kon vinden. Theo
heeft echter het buskruit niet uitgevonden. Sterker:
als hij een vaatje buskruit in een donkere kelder
moest vinden, zou hij een lucifer aansteken om beter
te kunnen zien.
Als u 1♥ opent en Theo een vijfkaart of langer in
schoppen heeft, biedt hij 1♠ en gaat hij het contract
spelen. Heeft hij minder dan vier schoppens en min-
der dan 10 punten, dan biedt hij 1SA en ook dan
wordt hij leider.
Na een zeer korte strijd delft uw betere ik (‘Theo
heeft ook het recht om te spelen!) het onderspit en u
opent 1SA. Wat zwaar, maar ach, het is paren en zo
speelt u zeker het contract (ook in schoppen, want
transfers horen nog niet tot Theo’s biedbagage).
Links komt 2♦, Multi Landy, wat een zeskaart in een
hoge kleur aangeeft. Theo legt na een lange denkpau-
ze angstig 2♠ op tafel. Ongetwijfeld vraagt hij zich
af of hij daarmee een goede hand aangeeft. Het maakt
u niet uit, Theo zal wel íets hebben, dus nadat oost
gepast heeft, biedt u– u ontwijkt wel de blikken van
oost en west – met een stalen gezicht 3SA. Uw kaar-
en dichtvouwen hoeft niet, Theo is gewend aan dit
soort biedverlopen en zou alleen met een achtkaart of
langer in schoppen overwegen uit 3SA te lopen.
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Allen passen en west komt uit met ♥V.

Z/Allen
♠ VB1084
♥ 82
♦ 743
♣ B105

  

N

O

Z

W

♠ A75
♥ H653
♦ AV2
♣ AV8

west noord oost zuid
- - - 1SA
2♦1) 2♠ pas 3SA
pas pas pas

1) Multi Landy, hier dus een zeskaart harten

Wat maakt die Theo nou? Als hij met zo weinig
biedt, moet hij volgende keer nog maar wat banger
kijken.
Bij oost komt ♥9 en u neemt. Ophouden is zinloos,
oosts ♥9 moet een singleton zijn. Om in elk geval
een paar slagen te maken, besluit u de schoppenkleur
te ontwikkelen. U speelt een kleine schoppen uit de
hand, west produceert vlot ♠9 (hoog-laag=even), u
legt in dummy ♠10 en oost gaat in trance. Een bofje,
oost heeft ♠H, anders was u al twee down geweest.
Als oost neemt en hij heeft ook ♣H gaat u dit hope-
loze contract zelfs maken. Maar nee, hij duikt. Spe-
lertje hoor, die oost, hij had toch kunnen hopen op
♣A of ♦A als entree bij west. Nu schoppen naar ♠A
en schoppen na is zinloos: de schoppenkleur is dan
wel hoog, maar dummy heeft geen entree. Oost
neemt dan en speelt de lage kleur waarvan hij niet de
heer heeft (west heeft zeker minstens één van de
heren in de lage kleuren). West komt dan altijd tijdig
aan slag voor zijn hartens.
U speelt dus ♠V uit dummy, oost een kleine, evenals
u en west. In elk geval ziet u nu al zes slagen.
Zoals gezegd, oost kan nog een heer hebben, dus u
laat ♣B doorlopen. Ook al verliest die snit, dan bent
u in elk geval nog maar twee down. Maar ♣B houdt!
Wat een mazzel! U speelt klaveren naar ♣V en west
laat een ruiten gaan. Op ♣A gooit hij er nog één af en
u neemt ♠A ook maar mee, west een harten en oost
♠H. Peinzend begint u aan ♦A te trekken. Dat is uw
achtste slag. Zou één down nog iets opleveren?
Jammer dat u niet in dummy kunt komen om ook de
ruitensnit te proberen. O nee, nu oost de twee zwarte
heren had, heeft west zeker ♦H.

Wacht even, wat heeft west nu nog precies? Hij had
zes hartens, twee schoppens en één klaveren, dus vier
ruitens. Hij heeft twee ruitens en één harten afge-
gooid. Dan heeft hij nu nog vier hartens en ♦H klein.
Met het in deze situatie voorgeschreven nonchalante
air gooit u een harten naar west en mompelt dat hij na
zijn vier hartenslagen in uw ruitenvork moet spelen.
Negen slagen, dankzij de hartenkleur 6-1, ♠H en ♣H
bij oost en ♦H bij west.

Dit was het hele spel:

Z/Allen
♠ VB1084
♥ 82
♦ 743
♣ B105

♠ 93 ♠ H62
♥ AVB1074 ♥ 9
♦ H985 ♦ B106
♣ 9   

N

O

Z

W

♣ H76432

♠ A75
♥ H653
♦ AV2
♣ AV8

"Hoeveel, beter gezegd hoe weinig kans had dit
contract?", wendt u zich fijntjes glimlachend tot oost,
die immers gezien zijn tegenspel wel verstand van
het spelletje heeft. Maar hij blijkt spoorslags naar de
bar vertrokken. Dat zie je vaak tegenwoordig, te on-
beleefd om even gezellig na te praten over een leuk
spel.

Kijk dit is nou een goed jankverhaal. Wat? U begrijpt
niet waarom? Maar beste lezer, ik zat oost, had u dat
niet begrepen?

 Star Magazine 2002
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WEL & WEE VAN STAR 1997- 2001
een selectie uit de jaarverslagen

Peter Bosman

1996-1997

• Nog kort voor de viering van het 55-jarige
jubileum van Star overleed plotseling Ans Zijp,
“moeder Star”. Louis Willemsens neemt de
verzorging van De Hoogste Score over; Jan
Meijer en Chris Hartog zorgen voor de clubavond.

• Triest bericht ook over Hans Verboom sr, die
jarenlang het drukwerk van Star Magazine had
verzorgd, en oud-lid Mike van Herk, op jonge
leeftijd aan een hartstilstand overleden.

• Vrolijker nieuws: Star 2 (Van Hoof-Erich,
Doodkorte-Van der Linde, Franken-De Voogt,
aangevuld met Tielens, De Leeuwe en Van der
Linden) promoveert naar de MK en compenseert
daarmee de degradatie van Star 1 (Brüggemann-
Willemsens, Germann-Winkel)

 
 1997-1998
 
• Waarnemend voorzitter Arie Buijs kondigt

grotere professionalisering van de club aan, zoals
betaalde wedstrijdleiders en betere
computerprogrammatuur.

• De vreugde over team Van Hoof duurde maar
een seizoen: het degradeerde naar de 1e Divisie.

• Henk Gros-Margriet Jansze winnen de Stertocht
van Woerden; Gros wint met Jesserun ook het
Hersteltoernooi in Hellevoetsluis.

 
 1998-1999
 
• Louis Willemsens weet met zijn digitale versie

van De Hoogste Score al 37% van de leden (63
email-adressen) te bereiken.

• Droevig nieuws: het overlijden van Henk Gros,
Adri van Wiggen en Lenie Erich. De dames
bezochten de clubavond nog tot kort voor hun
dood.

• Bart jesserun wordt in november 1998
landskampioen Senioren Paren.

• Agnes Wesseling wint het open dames (zo staat
het echt in het jaarverslag) viertallen-
kampioenschap van Engeland

 
 
 
 

 
 
 1999-2000
 
• De Elffersbeker gewonnen met Ton de Jong – Jan

Scheurwater, Joke Kool – Anja  Swart, Rik en
Danielle Dix , Henk Groeneveld – Mariette
Vogelaar, Co Kragten – Nelleke Mulder, Chris
Hartog – Rudi de Mol.

• Dieptepunten waren het overlijden van vijf van
onze leden, te weten Kees Schoenmakers, Dik
van Trigt, Henk Dekker, Wim Nije en Marinus
Bussching.

• Louis Willemsens telt inmiddels al weer 98
emailadressen (61% van de leden).

• Albert Reijnen voor het verzorgen van de
internetsite. Het nieuwste is dat de
frequentiestaten van de clubavonden met de
spelverdeling te vinden zijn op de Starpagina,
geprogrammeerd door Cor in ‘t Veld.  Van leuke
successen kwamen er ook foto’s op de
Starpagina.

 
 2000-2001
 
• In mei 2000 heeft Star de NBB beker gewonnen,

na als reserve in de finale toegelaten te zijn.
• Om het invoeren van de scores te vereenvoudigen

is een geslaagde proef gedaan met de Bridgemate,
per tafel elektronisch invoeren van het contract en
resultaat.

• De voorzitter, Peter van Doorn, kondigt aan dat
Star de Remise gaat verlaten over circa een jaar.

• Op 2 mei 2001 overleed Louis Willemsens, na een
slopende ziekte. Een week voor zijn overlijden
was hij nog op de clubavond en nog wekelijks
verzorgde Louis de Hoogste Score. Die taak
wordt overgenomen door Albert Reijnen en
Ferdinand Verwijs.

• Voorts is Koeno Brouwer bezig het clubblad weer
leven in te blazen.

 Star Magazine 2002
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EEN PARTNER, EEN MAAT
Peter Bosman

Big Belly Blues

Wie kent nog Mike van Herk?
Hij was sigarenboer, met een winkeltje aan de Anthonius
Mattheuslaan in Utrecht, waar hij de tering naar de nering
zette. Achter en boven de winkel woonde hij met vrouw en
twee dochters. De winkel werd nog niet voor de helft
gevuld met sigaretten, sigaren en shag –Mike rookte halve
zware-; de resterende ruimte stond propvol dag-, week- en
maandbladen, van de Donald Duck tot en met Esquire.
Mike was een soort homo universalis, niet een die zelf van
alles en nog wat uitvond en creeerde, maar wel een die van
alles consumeerde. Een onvermoede intellectueel, waar je
wel achter kwam als je hem beter leerde kennen.
Maar hij zag er uit als een kruising tussen een hillbilly, een
activist uit de jaren zeventig en een Hells Angel, terwijl hij
toch al die jaren enkel maar een versleten lelijke eend voor
zijn deur had staan en nog geen vlieg had doodgeslagen.
Ik beschouw het nog steeds als een klein wonder dat hij
ooit werd toegelaten tot de club. Niet omdat hij niet kon
kaarten –dat kón hij- maar vanwege zijn uiterlijk. Hij zag
er bepaald niet uit als een bankier op zijn vrije avond. In
de loop van de drie jaar, waarin ik zijn partner was, groei-
de zijn bij aanvang al imposante buik zo ver uit, dat de
onderste knoopjes van zijn houthakkershemd het begaven.
Maar net als die lelijke eend zat hem die lekker en was van
vervanging geen sprake. Dus moesten we bij het kaarten
wel met gemengde gevoelens naar al dat roze, waarboven
soms zelfs een navel verscheen, zitten staren, of we het
wilden of niet. Sommige tegenstanders raakten er zo van
slag, dat we het tot de A-groep brachten.
Overigens had Mike als eerste het juiste verweer bedacht
tegen de autokrakers bij De Remise: hij liet zijn eend
volkomen leeg en met de deuren niet op slot achter. Nooit
een kraak gehad.
Kaarten kon hij als de beste en hij wou alleen maar
Precisie spelen. Maar hij verdomde het er iets over te
lezen. Ons systeem reikte daarom niet verder dan de eerste
ronde van opening en antwoord, maar hij was gek op
controlebiedingen. Verder was het prijsschieten. Toen ik
net met hem begon, in de D uiteraard, boden we op die
manier een prachtig slem uit op slechts 23 punten, dat
down ging vanwege een beroerd troefzitsel. Bij het
verwerken van de scorekaartjes bleek dat niemand zelfs
maar de manche had geboden. De strategie werd subiet
bijgesteld.
Wie door dat uiterlijk kon heenkijken, zag een uiterst
aimabel en voorkomend speler aan tafel. Altijd goed ge-
luimd, royaal –hij dronk het liefst een pilsje met z’n
vieren- en respectvol tegenover partner en tegenspelers.
Toch was niet bridge zijn lust & zijn leven, dat was
tafeltennis. Hij was een fanatiek pingponger, en een goeie
ook. En met zo veel hart voor het spel, dat hij jaren lang
leiding gaf aan de grootste en sterkste tafeltennisclub van
Utrecht, SVE, en ook regionaal en landelijk gezag af-
dwong. Zo ongeveer met eigen handen bouwde hij een

nieuw clubgebouw, met bovenin ook een bridgezaal. Zijn
twee grote liefdes onder een dak.
Daar stierf hij, in oktober 1996, aan de pingpongtafel, nog
maar midden veertig. Stiekem denk ik dan, jammer dat het
niet op weg naar slem is gebeurd, maar hij is in ieder geval
in het harnas gestorven.

Never a dull moment

Vergeleken met Mike kwam Louis Willemsens van een
andere planeet. Was Mike het type raskaarter, die het van
het gebeuren op tafel moest hebben, Louis was meer het
type analyticus, die nog uren na afloop kon zitten broeden
op een spel. Mike wou nooit over spellen napraten, Louis
deed niets liever (net als zijn zoons Henk en Kees nu).
Louis was een echte betha-man, systeemvast, altijd keurig
gekleed en wat minder losjes in de omgang. De eerste
kennismaking met hem was in de competitie, toen ik een
keer inviel. Daar bood ik op een spel brutaal 3SA, terwijl
ik al met 1SA tevreden had moeten zijn. Bij het afspelen
zag ik Louis bleker worden naarmate ik dichter bij de ne-
gen slagen kwam en hij steeds duidelijker zicht kreeg op
het drijfzand, waarop het contract was gebouwd. Toen ik
het gemaakt had, slaakte hij een zucht en zei hij, heel type-
rend: “Wil je dat alsjeblieft nooit meer doen?”
Ik heb hem dat niet beloofd, toch vroeg hij me een paar
seizoenen later met hem te gaan spelen. Op de club en in
de competitie herhaalde zich dergelijke taferelen meerma-
len en aanvankelijk kreeg hij er zelfs wel lol in, in die rare
escapades van mij. “Never a dull moment”, lachte hij dan,
als we weer een succesje mochten boeken of, wat vaker
voorkwam, een dreun moesten incasseren. Maar op den
duur bleek bij uitblijven van werkelijk succes toch het
onoverbrugbare verschil tussen ons twee. Desondanks, of
misschien juist daarom, hadden we een bijzondere band.
Elke keer na een club- of competitieavond wisselden we
via e-mail onze sterk verschillende visie op de spellen uit.
Hoe weinig tijd we ook hadden, dat moest en zou gebeu-
ren. Die analyses (waarvan ik er veel heb bewaard) zijn
alleen al daarom bij nadere beschouwing vast en zeker
voor ernstige kritiek vatbaar, toch heb ik er en passant erg
veel van geleerd –en ervan genoten. Het was een soort
pingpong waarbij we zeer snel moesten reageren op el-
kaars commentaar en waar we ook plezier bij hadden, ei-
genlijk nog veel meer dan aan tafel.
Daar lag ook de liefde van Louis. Hij had er vreselijk veel
lol in spellen te bekijken en zijn eigen prestaties –en die
van anderen- tegen het licht te houden. Denk niet dat hij
mij altijd de schuld gaf, hij was ook erg streng voor zich
zelf.
Die interesse, en de toewijding aan de club, bracht hem er
ook toe een leemte te vullen die bij het over-lijden van Ans
Zijp was ontstaan. Zonder ook maar in de verste verte haar
aanwezigheid  te kopieren, nam Louis als vanzelfsprekend
haar taak over elke week de Hoogste Score te verzorgen en
leidde hij Star het tijdperk in van de digitale informatie-
voorziening.
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Ongeveer een half jaar voor zijn overlijden (mei 2001)
verbrak ik het partnership met hem. Partner-ships duren
niet zolang er successen zijn, maar zolang je nog lol kunt
hebben over de miskleunen. Ik wist toen nog niet dat hij zo
ernstig ziek was. Een paar weken later nam hij me apart en
vertelde hij mij hoe hij er voor stond. Hij dronk altijd weinig,
maar we namen er eentje.
Ik heb me voorgenomen nog ooit eens iets met die bewaar-
de analyses te gaan doen, misschien voor dit blad, maar
misschien ook voor de Hoogste Score, waarvoor Albert

Reijnen –even vanzelfsprekend als Louis dat deed – de
zorg op zich heeft genomen.

Een maat en een partner, zo verschillend, maar beiden toch
ook helemaal Star.
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Een legende: Bart (Baltus) Jesserun
Jan Meijer

Vorig jaar september 2001 is op 82 jarige leeftijd Bart (Baltus)
Jessurun overleden.
Hij was op dat moment een van de leden van de club die het
langst lid was. In 1948 uit Suriname naar Nederland gekomen
als student tandheelkunde, werd hij al spoedig lid van onze
vereniging en in 1949 duikt hij voor het eerst op in de annalen
van de club.
Voor de volledigheid, hij is niet ononderbroken lid van
STAR geweest. Na het overlijden van dr L.P.A.de Hart
kon hij een tijdlang geen partner vinden en zocht hij zijn
geluk bij clubs in Den Haag en Amsterdam.
Hij heeft een groot aantal partners gehad binnen en buiten de
club. Als partner was hij niet de gemakkelijkste en hij
veranderde  nogal eens.  Gaarne wil ik er een paar noemen van
binnen de club. Hij be-gon met de heer Wolters een aimabel
Star lid in de jaren eind veertig begin vijftig. Met hem boekte
hij succes in de AVRO drives o.a. in 1949!!
Spoedig echter vormde hij een vast partnerschap met De Hart.
Een combinatie die jaren het gezicht van STAR bepaalde.
Reeds in 1951 promoveerde dit paar naar de meesterklasse B
paren, waar zij een aantal jaren vertoefden. In 1956 volgde
promotie naar de Meesterklasse A en werden zij opgesteld in
het Nederlands B team tegen België. In 1958 werden zij kam-
pioen in de Meesterklasse paren.
Na de actieve periode met dr de Hart speelde Baltus met o.a.
Wim Nije en Ger Letteboer vooral in Den Haag en Amsterdam.
Later speelde hij ook veelvuldig met Dick van der Voort, met
wie hij samen in 1975 een fraaie derde plaats behaalde in het
viertallentoernooi in Juan les Pins  (met Kees Kaiser en Jos
Jacobs). Met Dick was hij ook succesvol in de
selectiewedstrijden voor het EK in Brighton in 1976, waar ze
samen met Henk van Aarst en Jan Meijer het team van Jaap
Kokkes, Vino Bisht Carol van Oppen en Andre Mulder met 80-
4 verpulverden. Hij naderde toen reeds de leeftijd van 60 jaar:
voorwaar een knappe prestatie.
Bart was tandarts en voor wie hem kenden is het niet ver-
wonderlijk te horen dat hij dat beroep met verve uitoefende en
dat werk met grote zorgvuldigheid deed. Aan de bridgetafel
was Bart een zeer bijzondere figuur en niet te vergelijken met
de Bart in zijn persoonlijk leven. Hij was vriendelijk, zacht-

aardig. attent en zeer gevoelig. In de beginjaren 90 heb ik het
genoegen gehad een aantal jaren met hem te mogen spelen. In
die jaren kwam hij ook regelmatig bij ons over de vloer en heb-
ben mijn vrouw en ik hem als persoon bijzonder leren
waarderen.
Als partner niet altijd gemakkelijk ook niet voor zijn tegenstan-
ders, maar als mens buiten de bridgetafel bijzonder plezierig.
In die tijd is hij ook ernstig ziek geweest (kanker), maar daar is
hij gelukkig helemaal van genezen. In zijn laatste actieve jaren
(hij was toen bijna 80) slaagde hij er nog in om senioren paren
kampioen van Nederland te worden en mocht hij zijn land
vertegenwoordigen in Polen op het EK. Iets waar hij bijzonder
trots op was.
Bart stond er om bekend dat hij een geheel eigen zeer conven-
tioneel systeem ontwikkeld had, gebaseerd op een sterke 1♦
opening met antwoorden die een aantal controles inhielden,
sterke SA (16-19) nooit met een 5 kaart ook niet in een lage
kleur, bijzondere 2-openingen (4-4-4-1 of 5-4-4-0 met 12-18
p.), waarbij geopend werd onder de singleton of renonce, een
2SA opening met tenminste 5-5 laag en 12-18 p. en (zeer dege-
lijke) transfer-drie-openingen (Verdi)  (AVB10xxx was mid-
delmatig). Dit is wat hij samen met De Hart, met Dick en met
mij gespeeld heeft. Hij is er in geslaagd in de regio Amsterdam
zelfs een ANTI-BALTUS conventie te laten ontwikkelen.
Hij had ook altijd wel iets te vragen aan de bridgetafel, soms
tot grote ergernis van de tegenstanders omdat het naar de
bekende weg vroeg. Dat deed hij om tijd te winnen en na te
denken over de situatie. Befaamd werd het volgende voorval.
Hij vraagt wat een 1♠  opening betekent. Hij krijgt als scherts-
end antwoord:  "Beste Bart, dat betekent dat mijn partner een
vijfkaart harten heeft, dat is toch vanzelfsprekend!!" Bart be-
sluit om met 2♥ te volgen, waarop iedereen rond past. Achteraf
bleek dat de openaar ook een 5 kaart harten had!!
Bart was een bijzonder begaafde speler. U begrijpt dat ik dan
ook met bijzondere waardering aan onze beste Bart terug denk.
Dat hij in vrede mag rusten

 Star Magzine 2002
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DE TT VAN STAR
Peter Bosman

Dit jaar slaagde Star er maar met moeite in het mini-
maal vereiste aantal paren op de been te krijgen voor
de eerste ronde van het landelijke Ruitenboertoer-
nooi. Met slechts acht paren liggen top en nul wel erg
dicht bij elkaar. Desinteresse? Dat betwijfel ik. Zo-
lang ik nog reacties hoor als “Waarom mag ik niet
meedoen?” moet er iets anders aan de hand zijn. Ik
heb wel een vermoeden: de meesterpuntenkul. Tegen
een dame, tegen wie ik me dergelijke grapjes wel kan
veroorloven, vroeg ik die avond waarom zij niet mee-
deed. “Ach, te veel meesterpunten.” “Ben je al zo
oud?”, deed ik verbaasd. De hele tafel schoot in de
lach, men begreep wel waar het om ging. Maar ja, de
formule hangt nou eenmaal samen met het speldje dat
geen bridger durft te dragen.

Tom en Tijm zijn geen figuren uit een Ollie B. Bom-
melstrip maar de namen van een soort twin towers op
de club die het Wachten tot grote kunst hebben ver-
heven. Het wachten bleek in deze aflevering van
Ruitenboer uitermate profijtelijk. Tijm Corporaal en
Tom Verhoeff wonnen met riante voorsprong en
bijna 70%. Ze kennen hun pappenheimers op Star.
Tom Verhoeff: “Op Star wordt ontzettend ruig gebo-
den.” Remedie: wachten en doubleren. Hij gaf vijf
voorbeelden.

Op spel 1 opent oost allerwege 3♠ (dat precies kan
worden gemaakt) en gaat het erom of zuid er nog in-
komt. Zodra hij dat doet hangt-ie. Zo geschiedde:
4♣X-2 was top nr. 1.

Spel 1 N/-
♠ V3
♥ 1093
♦ B62
♣ HV1074

♠ B ♠ AH109742
♥ HB872 ♥ 54
♦ V983 ♦ 75
♣ A52   

N

O

Z

W

♣ 86

♠ 865
♥ AV6
♦ AH104
♣ B93

Spel 6 laat een staaltje ruig bieden van west zien.

Spel 6 O/OW
♠ AB4
♥ HB5
♦ HV97432
♣ -

♠ 7 ♠ 109532
♥ A107643 ♥ V82
♦ A86 ♦ -
♣ B65   

N

O

Z

W

♣ A10987

♠ HV86
♥ 9
♦ B105
♣ HV432

In het begeleidend boekje toont de auteur een west
die met ♥A10xxxx op 1♣ van zuid bescheiden 1♥
volgt, maar bij TT zat een Starspeler west, die van
steviger kost houdt en er met 3♥ in kwam…Niet zo
vreemd dat oost vervolgens over 3SA van noord,
ondanks de ongunstige kwetsbaarheid, nog 4♥ bood,
hoewel ik zou hebben gedoubleerd voor top of nul.
Het 4♥-contract ging, gedoubleerd uiteraard, twee
down voor de volgende top van TT.
Ongedisciplineerd bieden of ruig bieden, wat is het
verschil?
Op spel 17 zou ik de biedstijl van noord toch eerder
ongedisciplineerd willen noemen:

Spel 17 N/-
♠ A75
♥ 753
♦ 1098
♣ B1076

♠ 42 ♠ 1093
♥ AHB109 ♥ V86
♦ V52 ♦ H764
♣ 954   

N

O

Z

W

♣ AHV

♠ HVB86
♥ 42
♦ AB3
♣ 832

west noord oost zuid
pas 1♥ 1♠

2♥ 2♠ 3♥ 3♠
pas pas dbl Allen pas

In het boekje eindigt het avontuur al op 2♥, maar
onze noord meende oost onder druk te kunnen zetten
met 2♠. Op 4 punten en een 3-3-3-4 verdeling!! Nou,
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bij oost werkte het nog wel, maar helaas ook bij zuid
die nu wel genoeg meende te hebben voor 3♠. En
daar kwamen TT weer met de hakbijl.
Het tweelingbroertje of –zusje van die noord ging op
spel 22 misschien nog zwaarder in de fout.

Spel 22 O/OW
♠ AB652
♥ 10653
♦ 104
♣ AH

♠ HB43 ♠ 97
♥ 972 ♥ AHB
♦ 963 ♦ HVB82
♣ V72   

N

O

Z

W

♣ 1084

♠ V10
♥ V84
♦ A75
♣ B9653

Het biedverloop ging als aanbevolen in het boekje,
leidend tot 1SA door oost, maar noord meende er in
de uitpas nog in te moeten komen met 2♥, op tientje
vierde…Die had kennelijk nog nooit van Wachten
gehoord, in dit geval gewoon wachten tot de leider
het spel niet helemaal foutloos afspeelt. Na de voor
de hand liggende start met ♦H ging het contract,
uiteraard weer gedoubleerd, eentje down; -100 was
weer een top voor TT.
Doubleren was niet altijd nodig, zo bleek. Tegen 4♥
startte Tijm, oost (!) in spel 18 fraai met ♦4 en dat
was dat.

Spel 18 O/NZ
♠ AB84
♥ V3
♦ V98
♣ AHV5

♠ H7532 ♠ 1096
♥ 875 ♥ A10
♦ H3 ♦ AB104
♣ 732   

N

O

Z

W

♣ B1064

♠ V
♥ HB9642
♦ 7652
♣ 98

Oost moest starten, omdat noord met die 18 punten
1SA had geopend. Doorgaans, volgens het boekje,
zat west met een uitkomstprobleem: alleen schop-
penstart zou het contract nog een kans bieden (wat ik
betwijfel: ook troefstart en troef na biedt de leider
nog een kans). Des te vreemder dat 4♥-1 een top
bleek: was dan iedereen op Star met een kleine
schoppen uitgekomen EN deed de leider het vervol-
gens goed door een kleintje in dummy te spelen? Nou
ja, iedereen…het spel was natuurlijk maar vier keer
door NZ gespeeld.

Het boekje deed me dan ook sterk verlangen naar de
even smeuige als puntige commentaren van Omar
Shariff bij het wereldwijde EPSON-toernooi (heet dat
nog zo?) Een paar voorbeelden. Op spel 3 laat Wil-
lem Spoeltman zuid slechts 2♠ bieden op de transfer
van partner, met nota bene een maximum en AHV5
van schoppen! Zijn er nog ruitenboerspelers die niet
afwijken en bijvoorbeeld 3♠ of iets anders bieden?
En op het volgende spel stelt hij de hartensnit in het
vooruitzicht, maar vergeet erbij te vermelden dat de
harten twee kanten uitgesneden kunnen worden. De
enige aanwijzing voor de enige succesvolle route is,
dat zuid een vierkaart troef blijkt te hebben zodat de
kans iets groter is dat de langere harten bij noord zit-
ten en de kans dan ook iets groter is dat ♥V daar zit.
Maar daarover geen woord.

© Star Magazine 2002
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STAR MAGAZINE: TUSSEN HAUTE CUISINE EN GESTAMPTE POT
Peter Bosman

Wat is de overeenkomst tussen Paul Erich, Gerard
Hilte en Peter van der Linden?
Peins er maar niet te lang over. Zij vormden de eerste
redactie van Star Magazine, waarvan het eerste num-
mer in oktober 1979 verscheen, met een plechtig
voorwoord van toenmalig voorzitter Arie Buijs.
Het redactioneel bevatte een mission statement
geschreven in jaren-zeventigspelling en ook in de
geest van die jaren, dus inclusief “een klubblad VAN
starleden VOOR starleden”, maar met bepalingen die
ook nu nog van toepassing zijn. Zo werd gesteld dat
het geen mededelingenblad zou worden (“daarvoor
blijven we iedere week uitzien naar onze onvolprezen
‘Hoogste Score’”), maar ook geen “verzameling van
toernooiverslagen in de trant van ‘de leiding was
weer goed, het was weer heel gezellig, Jan en Marie
hebben gewonnen”. Jaren later is dat in een redactio-
neel nog treffender verwoord. Daarin kreeg de lezer
alvast, in die truttebollenstijl, een verslag voorge-
schoteld van de STAR-kerstdrive die nog moest
plaatsvinden…
En Toine van Hoof dan? Nou, die hoorde er eigenlijk
ook al bij maar stond er nog niet bij. Vanaf nr. 2 was
dat verholpen, en tot in lengte van dagen.

Elders in dit nummer leest u meer over die zo-
genaamde eetclub (zie De Janker), waarvan u ook al
in het vorige nummer iets hebt kunnen vernemen in
dat artikel over Lodewijk Tielens. Juist ja, het blad
ontstond uit de verhalen voor en tijdens de maaltijd,
die als het ware met de bouillon dubbel werden ge-
trokken door die bourgondiers. Niet dat ze allemaal
in de redactie zaten, maar er kwamen wel steeds weer
nieuwe verhalen vandaan, zoals ook van Lodewijk
Tielens zelf, Pim de Voogt en van @Franken, van
wie we later uitputtende analyses van internationale
kampioenschappen mochten ontvangen. In hun kiel-
zog een schare schrijvers van buiten het eetclubje,
zoals W. te Kulve, Jules van Ogtrop, Rob Bout, Henk
Uppelschoten, Louis Willemsens, Cees Sint en Cees

Kaiser. Een andere bekende Cees, de vader van
Toine, verzorgde jaren de rubriek Van de Brug, met
beschouwingen over de stand in de externe
competitie.
Eind 1981 maakte Paul Erich plaats voor Koeno
Brouwer, die op zijn beurt, een jaar later, ruimte vrij-
maakte voor een stel nieuwkomers op de club: Peter
Bosman, Erik Menting en Eric Oostdijk. Omdat hij
toch al jaren meeat mocht Pim de Voogt de laatste
twee vanaf april 1984 gaan vervangen. Maar Pim “de
Piloot” schreef al tal van verhalen, soms educatief
(Wedstrijdleidersexamen), soms informatief (serie
Bridge Abroad) en steeds vaker ook faction in de
typische Star-Magzine stijl van zelfspot.
Want, met alle redactiewisselingen, zelfs toen eerst
Pim en Peter en even later Toine er in 1988 de brui
aan gaven, bleef die formule recht overeind. Drie
inmiddels al oudgedienden zetten de traditie voort:
Peter Bosman, Bert Daemen en Edwin Stoel, na het
vertrek van Bert aangevuld met Cees Hiemstra en
Simon Wiersema. Zij konden dat ook omdat Peter en
Toine, ondanks gezin, Noorwegen, De Volkskrant en
IMP, toch hun bijdrage bleven leveren, zo ook Jules
van Ogtrop.

Wat was dan de formule?
Allereerst: een bridgetechnisch hoog niveau. Geen
kletsverhalen, maar artikelen met een pointe, met een
rode draad, een thema. Elk getoond spel moest inte-
ressant zijn.
Ten tweede: humor. Geen op-de-borst-klopperij maar
ook geen gezeur. Dikdoenerij werd bestreden met
ironie en spot, gezeur met zelfspot.
Ten derde: schoonheid. Elk artikel moest goed zijn
geschreven, desnoods herschreef de redactie het.
Ten vierde: heilige huisjes noch koeien. Bobo’s van
de NBB waren hun leven niet veilig.
Tenslotte: opmaak. Cartoons en plaatjes uit strips
mochten schaamteloos worden gejat en verbouwd tot
illustraties.

Daardoor kreeg de lezer niet alleen het nieuwste-van-
het-nieuwste over allerlei biedsystemen, conventies
en signalen te lezen (Biedsytemen der Kampioenen,
Leren Signaleren, Equilibridge: over balancen en
volgbiedingen) maar werd hem meteen de oren ge-
wassen met hilarische verhalen over onbenullig ge-
bruik van dat soort speeltjes. In eigen land, maar
misschien nu ook in Noorwegen, werd Peter van der
Linden beroemd met zijn verhaal over het Dihattik-
signaal.
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In 1987 leverde die formule ons de gouden HWF-pen
op. De initialen verwijzen naar die van Herman
Filarski, de legendarische pionier van de bridge-
journalistiek in Nederland, die nog kort voor zijn
overlijden in 1982 een artikel voor ons schreef. De
pen was de NBB-prijs voor het beste clubblad van
Nederland, die we met gemengde gevoelens in
ontvangst namen omdat we ons helemaal geen
clubblad voelden maar het beste bridgeblad van
Nederland! Onze enige concurrent was het orgaan
van de bond zelf, vonden wij, maar dat had toen nog
het alleenvertoningsrecht op landelijk niveau en was
dus eigenlijk geen concurrent. Geen wonder dat Peter
van der Linden en Toine meteen overstapten naar
IMP, toen dat in 1989 werd opgericht.
De komst van IMP bleek dan ook het einde van Star
Magazine, dat eind 1990 voor het laatst verscheen.
Het was al nooit een gewoon clubblad geweest, maar
kon nu ook niet langer de enige tegenspeler van
Bridge blijven. De concurrentie met IMP werd ons te
machtig.
De schrijftalenten van de pioniers bleven niet onop-
gemerkt. Jules vond een uitgever voor zijn prachtige
verhalen, Peter en Toine hadden een korte vrijage
met IMP maar gingen daarna door met respectievelijk
Bridge en De Volkskrant. Toine werd daar opvolger
van André Boekhorst, naar wie het NBB-gebouw aan
de Willem Dreeslaan is vernoemd. Daar ging hij door
met het teisteren van reputaties, zoals zich de dames
vooral zullen kunnen herinneren. Sinds een paar jaar
verzorgt Kees Tammens de rubriek, maar die rookt
betere sigaren.
Het moet een mengeling van vooruitziende blik en
hardnekkig verzet tegen het onvermijdelijke einde
zijn geweest toen de redactie, zonder Peter en Toine,
nog een serie interviews uitbracht onder de titel De
Opvolgers van Herman Filarski, met Ton Schipper-
heyn, Marijke van der Pas en André Boekhorst zelf.
In de eerste jaren van het blad werd alles nog met de
hand gedaan. De tekst op een simpele tiepmasjien
ingetiept, de plaatjes met schaar en lijm willekeurig
uit kranten en strips geknipt en ingepeplakt. Pas later
kwam er meer lijn in door het bewust herhalen en
modificeren van stripplaatjes, die ons aanspraken. Zo
kwam Toine aan zijn Woody Allen-uiterlijk (why
me?), kreeg Peter zijn Rueful Rabbit en Hideous Hog
en werden de verhalen van Jules en Peter B. opge-
tuigd met plaatjes uit die typisch jaren zeventig pro-
vocerende strips van onder anderen Gotlib.

De Commodore, die Toine als eerste in de opmars
naar het digitale tijdperk had aangeschaft, was al
gauw een hele verbetering vergeleken met de IBM-
met-het-bolletje, maar we konden er nog geen op-
maak mee doen. De koppen moesten nog steeds met
plakletters en lineaal worden gezet, wat na een paar
pilsjes zelden meer goed lukte. Altijd in moesten we
nog op het laatst de koppen maken, en zo bleken
een keer alle letters E op. Het laatste artikel dat we
nog van een kop moesten voorzien was van Pim de
Voogt en heette Zes Spellen Te Ver. One Bridge too
Far was een bioscoopsucces, vandaar. Maar niet ge-
zeurd, O’s hadden we nog zat, dus werd de kop: ZOS
SPOLLON TO VOR (O’s OP).

Binnen de formule waren er wel verschillen in aan-
pak en toonzetting. Beiden bezworen het zeuren,
maar terwijl Toine iets had van het getourmenteerde
genie, dat ten onder gaat aan een onopzettelijke mis-
kwak van de tegenpartij (why me?), mat Peter zich de
rol aan van het gemankeerde genie, dat zich altijd op
z’n lazer laat geven door veel minder getalenteerde
bridgers. LES OP DDS was er een mooi voorbeeld
van. Daarin laat Peter zich tijdens een wedstrijdje op
die club de les lezen door een dame uit Vleuten/De
Meern die het nog nooit verder had geschopt dan de
tweede klasse. Hij cultiveerde die rol in zijn succes-
volle imitatie van Victor Mollo’s Bridge in the Mena-
gerie , waarin The Hideous Hog (het Vreselijke Var-
ken) –de beste speler van het stel- moet toezien hoe
The Rueful Rabbit (Het Klagende Konijn) in volsla-
gen onnozelheid de moeilijkste spellen tot een goed
einde brengt. Aan de personages van Mollo voegt hij
de hele eetclub toe: Pim de Piloot, Toine de Toekan
enz. In de loop der jaren maakte hij zich, onder het
pseudoniem van Vic Torremollinos (!), steeds verder
los van zijn voorbeeld en creeert hij zijn eigen plot en
personages, maar nog wel helemaal in de Mollo-stijl.
Fraaie voorbeelden ervan zijn Stennis om Seamus, dat
een Ier in onvervalst Gaelic ten tonele voert, en
Kaboal om Karel met even zuiver Utrechts als voer-
taal. Peter had zelf graag Stennis om Seamus nog
eens afgedrukt willen zien, maar dat bleek om tech-
nische redenen lastig te realiseren. In plaats daarvan
vindt u Kaboal om Karel integraal afgedrukt, in de
oorspronkelijke lay out en dus met een niet lineaal-
rechte kop…
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Van Toine een typerend artikel, Het Proefdoublet ge-
heten, waarmee hij de reputatie van de dames onder
ons op het spel zette:

“De volgende biedserie deed zich voor in de damesparen
Bondsklasse B:

♠ V953
♥ B3
♦ V54
♣ H653

♠ A10762 ♠ 84
♥ A8 ♥ HV1096
♦ 10983 ♦ AB7
♣ V7   

N

O

Z

W

♣ 842

♠ HB
♥ 7542
♦ H62
♣ AB109

west noord oost zuid
- - - 1♣
1♥ dbl pas pas
pas 1SA Allen pas

Het 1♥-volgbod van west was een transfer en toonde een
schoppenkleur. Noord gaf een negatief doublet, alsof het
1♥-bod echt was, maar zuid legde dit desge-vraagd uit als
een strafdoublet op harten. Oost gaf met haar pas een lange
hartenkleur aan. Zuid had een vierkaart harten en wachtte
de verdere ontwikkelin-gen af. West keek tegen aas klein
in de kleur van haar partner aan en paste, waarna noord de
bieding besloot met 1SA. Dat contract ging één down. Een
goede score voor NZ omdat er 2♥ of 3♥ voor inzit voor
OW.
Wat is er nu zo bijzonder aan dit spel? Als u het nog niet
gemerkt heeft, moet u het biedverloop nog maar eens goed
bestuderen. Het was de vier dames aan tafel in elk geval
ontgaan dat er iets ongewoons was gebeurd. De enige die
iets doorhad, was een kibitzer, die zwijgend zijn lachen
inhield. Terecht, want artikel 76 van de spelregels zegt:
"Een toeschouwer mag niet de aandacht vestigen op enige
onregelmatigheid of vergissing".
Ik kan u aanraden de door noord bedachte conventie in uw
systeem op te nemen. De mogelijkheden zijn ideaal. U
kunt al vrij snel een strafdoublet uitdelen en ziet wel aan
de gezichten of het raak is. Als beide tegenstanders tevre-
den op het doublet passen, loopt u er gewoon zelf uit.

Vergeet niet op uw systeemkaart "proefdoublet" te ver-
melden, anders kunt u problemen krijgen met de arbiter."
Ergens tussen de benadering van Toine en die van
Peter zaten de verhalen van Jules, van wie we in dit
nummer een prachtig voorbeeld vinden. Ook al krijgt
ook hij het om z’n oren, hij wordt nooit slachtoffer
maar blijft de scherpe observator die het komische
van de situatie inziet en gebruikt voor zijn analyses.
Evenals Peter maakte ook Jules gebruik van bekende
namen –Pieter-BasWintermans was favoriet en werd
Bas Pientermans- maar fabuleerde minder. Hij be-
perkte zich meestal tot huis-tuin-en-golfclubsituaties,
waar de onschuld regeert, om de spellen des te scher-
per voor het voetlicht te brengen. Zijn schrijfstijl is
ook minder absurdistisch en provocerend, meer nar-
ratief in de traditie van het naturalisme en psycholo-
gisch realisme. De plot staat centraal; wat dat betreft
laten sommige van zijn verhalen zich lezen als ultra-
korte verhalen van Conan-Doyle over Sherlock Hol-
mes, met in dit nummer Flip als een erg jonge dr.
Watson, nog jonger dan het speurneusje in Umberto
Eco’s De Naam van de Roos.

Dat Star Magzine is geschiedenis. Nu, twaalf jaar lat-
er, pakken we de draad op en proberen we een heel
nieuw Star Magazine te maken. Bijna alles gaat nu op
de computer, en na hoeveel pilsjes ook, de koppen
staan recht en E’s zullen we niet meer tekort komen.
Nieuwe redactie, nieuwe technologie. Maar Jules,
Peter en Toine blijven hun bijdrage leveren en IMP
bestaat nog, dus hebben we eindelijk de concurrentie
die we zo hebben gemist!

© Star Magazine 2002
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STAR ZESTIG
Peter Bosman/Koeno Brouwer

Rood, en u denkt aan uw saldo, een doublet of een
stopkaartje. Groen staat voor een correcte pas. Op de
jubileumdrive van de 60jarige BC Star uit Utrecht,
werd weliswaar groen gepropageerd door de REMU,
de regionale electriciteitsmatschappij en hoofdspon-
sor van het toernooi, maar was het rood dat de door-
slag gaf bij de 24 spellen die de 92 paren afwerkten.
Onder hen rising stars, uitdovende sterren en zwarte
gaten. Vele Starparen, maar ook starleden die met
hun levenspartner speelden, afvaardigingen van ande-
re bridgeclubs uit stad en streek en van het districts-
bestuur, en vele andere bekenden en oud-Starleden
zoals Hollander-De Wit, Bremer-Verhoef, het echt-
paar Hoogendijk, en Joke & Gerard Hofman die niet
buiten Star blijken te kunnen en zich inmiddels weer
als lid hebben aangemeld. Zo zagen we ook Marijke
Erich met haar vroegere partner Laura Lor, good old
Cees Kaiser & Tineke Denie, het ooit zo gevreesde
precisiepaar Pieter Bas Wintermans & Toine van
Hoof, en de organisatoren van de districtssenioren
Barbara & Theo van Dijk.

 Kaiser

Aartsrivalen uit district en regio hadden de toch al
fraaie prijzentafel nog verder opgetuigd. Daarvan
profiteerden als eersten Dick van der Voort/Pieter
Steinz en Koeno Brouwer/Truus van der Spek.
De spellen waren computergeschud maar bevatten
een flink aantal freak hands waarbij van beide kanten
rode kaartjes moesten worden getrokken.

Pieter-Bas

Nicole, heb je nog een aardige anecdote? Ja hoor,
tegen Toine en PB.

20. W/Allen
♠ AH987542
♥ A
♦ A5
♣ B6

♠ VB6 ♠
♥ 108 ♥ B54
♦ B9432 ♦ HV6
♣ 1082   

N

O

Z

W

♣ AHV9543

♠ 103
♥ HV97632
♦ 1087
♣ 7

Nicole van der Laan hoorde 1♣ (16+, Precisie) van
Toine rechts en links Pieter Bas 3♥ - 7-kaart met 2
tophonneurs en verder weinig - en 6♠ rechts. Slem zit
er niet in door de slechte schoppenverdeling. Een vrij
natuurlijke start van ♦H zou het contract één down
gespeeld hebben. Ook ♣A gevolgd door ♣H zou
noord kansloos gelaten hebben. Nicole had een ander
idee van het spel en bood 7♣. Dat ging slechts als
gevolg van de blokkerende ♥A slechts 2 down voor -
500.
Over 5♣, dat er in zit, kunnen NZ nog met 5♠ goed
wegkomen, maar 6♣ is al een goede redding tegen de
manche van NZ. Op een andere tafel mislukte die
missie jammerlijk:

west noord oost zuid
pas 2♣ 4♣ 4♥
pas 4♠ dbl pas
?  

West voelde zich begrijpelijkerwijs niet geroepen uit
het doublet van oost weg te lopen naar 5♣, en zo stal
4♠x+1 de top door een even curieus als dubieus
doublet.

Merijn Groenenboom en Arnold Jansen zijn rising
stars op de club. Dat lieten ze onder meer op het
volgende spel zien, ten koste van Jules van Ogtrop en
Loekie Vehmeijer:
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Spel 22: O/OW Jules van Ogtrop
♠ H10863
♥ -
♦ AB10863
♣ 54

Merijn Groenenboom Arnold Jansen
♠ V ♠ AB4
♥ AHB95 ♥ V864
♦ HV7 ♦ 42
♣ V962   

N

O

Z

W

♣ AHB3

Loeki Vehmeijer
♠ 9752
♥ 10732
♦ 95
♣ 1087

Merijn Jules Arnold Loeki
1SA pas

2♦ dbl 2♥ pas
3♠ pas 3SA pas
4♦ pas 4SA pas
5♠ pas 6SA Allen pas

Uitkomst ♦9 van Loeki via de vrouw en voor de aas
van Jules, die ♦B naspeelde. Arnold liet ♠V meteen
maar razen en claimde even later 12 slagen voor een
bijna volle top.
Het meest populaire slem was natuurlijk 6♥, maar je
zou zo-maar in 6SA getild kunnen worden als NZ, bij
die gunstige kwetsbaarheid, met 6♠ hadden uitgeno-
men. Op een tafel dreigde dat te gebeuren nadat noord
(Peter Bosman) eerst schoppen (gesteund door zuid)
en daarna ruiten had tussengeboden en uiteindelijk 6♥
doubleerde. Die boodschap kwam niet over; en het
gedoubleerde slem snoepte de volle top van Merijn en
Arnold weg. U raadt het al, die noordspeler was de-
zelfde als die van het curieze doublet in het vorige
spel.
Truus en Koeno eindigden in het degelijke harten-
slem, dat na een schoppenuitkomst precies gemaakt
werd voor een 63% score. Dit contract kan niet down,
maar op een tafel met Loek Herber en Piet van Liempt
NZ, werd daar toch een oplossing voor gevonden.
Hier speelde west 6♥. Co Kragten kwam uit met ♦A
en speelde ruiten na. Nelleke Mulder had bij het sorte-
ren heel slim een ruitentje bij de hartens gestopt en
troefde triomfantelijk. De kaarten werden vervolgens
in het board gestopt en er werd een down genoteerd.

Pieter Steinz en Dick van der Voort verkeerden in
topvorm en werden dan ook, volgens Pieter zelf te-
recht, winnaar. Eén van de eerste spellen die dit paar
te verwerken kreeg, was het volgende:

6:  O/OW Dick van der Voort
♠ AB1042
♥ 104
♦ HV103
♣ 43

♠ 95 ♠ V8
♥ AH52 ♥ VB8763
♦ B642 ♦ 987
♣ V106   

N

O

Z

W

♣ B5
Pieter Steinz
♠ H763
♥ 9
♦ A5
♣ AH9872

west Dick oost Pieter
pas 1♣

pas 1♠ pas 3♥
pas 3SA pas 4♠

Het 3♥-bod van Pieter werd door Dick niet gealer-
teerd. Hij schatte zijn partner op een verdeling met 6
klaver en 5 harten. Vandaar zijn 3SA bod. Pieter dacht
met een splinterbid zijn schoppenfit te melden. Door
het 4♠-bod van Pieter werden diens bedoelingen ech-
ter duidelijk. Omdat de tegenpartij niet met harten
uitkwam, raapte Dick in een mum van tijd alle slagen
bij elkaar.
Margriet Jansze, die met de andere leden van de
jubileumcommissie van deze drive een waar feest
maakte, deelde een aanmoedigingsprijs uit aan het
paar met de slechtste score in de eerste ronde. Dat
waren de tegenstanders van Dick en Pieter!

De winnaars van de tweede prijs, Koeno Brouwer &
Truus van der Spek, speelden 4♠ tegen. Na ♥V uit-
komst van Truus, door Koeno met de heer overgeno-
men, werd ruiten gespeeld, genomen door de leider.
Schoppen naar de heer en schoppen gesneden voor de
vrouw van Truus.
Zo eindig je nummer één en twee in een parentoer-
nooi. Een beetje sterk kijken en de tegenpartij neemt
verkeerde beslissingen.

Top 10
1. Pieter Steinz & Dick van der Voort 64.6 %
2. Koeno Brouwer & Truus van der Spek 63.5 %
3. Aris Bremer & Nico Verhoef 62.3 %
4. M. Riemeijer & Wim Woudstra 62.3 %
5. Jules van Ogtrop & Loekie Vehmeijer 61.5 %
6. Merijn Groenenboom & Arnold Jansen 61.5 %
7. Svend Germann & Marcel Winkel 61.2 %
8. Remco Brüggemann & Henk Willemsens

60.3 %
9. Peter Bosman & Florry Kuiper 59.5 %
10. Rob Rijnders  Anton Waltman 58.2 %
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EEN REUZENSPEL
Albert Reijnen

NBB beker tegen het Groningse EGBC. Gelukkig
hoef je niet helemaal naar Groningen maar Zwolle is
ook een klereneind. Je speelt met 5 schriele kereltjes
en Nils en Peter tegen een stel enorme reuzen. De ene
tegenstander is nog groter dan de andere en de paar
wat kleinere hebben dat in de breedte
gecompenseerd. Slechts één tegenstander heeft een
normaal postuur en die blijkt dan ook vanavond de
Bob te zijn.
Na een paar rustige handen krijg je deze:

♠ AV8654 ♥4 ♦5 ♣VB873

Je opent deze hand toch maar met 1♠, hoewel 4♠ en
pas ook in aanmerking komen. Je partner kijkt met
een blik van “hé, heeft mijn partner al geopend” en
biedt 4♣. Van deze splinter word je niet erg
enthousiast en je magere kaart verkoop je nu door 4♠
te bieden. Partner is nog niet uitgeboden en vraagt
met 4SA, je antwoordt 5♣ (1 of 4 van de 5), partner
is tevreden met je antwoord en biedt 5♦ (vraagt naar
troef V). Om een lang biedverloop kort te maken bied
je nu maar 6♠, je hebt tenslotte de vrouw en partner
suggereert dat alle controles in huis zijn. De
linkerreus  komt uit met troef boer.

♠ H92
♥ AV1082
♦ AVB94
♣ -

  

N

O

Z

W

♠ AV8654
♥ 4
♦ 5
♣ VB873

Shit, zonder die troefstart kon je drie klaveren op
tafel troeven en een geslaagde snit in een van de rode
kleuren is dan genoeg voor 12 slagen. Dat lukt nu
niet meer. Je neemt de eerste slag zenuwachtig in de
hand met de vrouw. De ruitenaanval ligt het meest
voor de hand maar van schrik laat je ♥4 uit je handen
vallen. Je neemt het aas en je troeft een kleine harten,
bij reus links verschijnt de heer. De hartenkleur
gedraagt zich slecht, je had beter in harten kunnen
snijden. Dat moet nu dan maar in ruiten, dus een
kleine ruiten naar de vrouw.

Ogen dicht en ja , ♦V houdt de slag. Nu krijg je
vleugels: ♦A, klaveren weg en een kleine ruiten Reus
rechts denkt even na en speelt een kleine klaveren bij.
Je kunt nu het hele spel uittellen, aangenomen dat de
troeven 2/2 zitten. West heeft een 2254 en oost een
2524. Hoe je het nu moet maken is nog onduidelijk
maar je gaat voorlopig maar door met slagen maken:
klaveren getroefd, ruiten getroefd, klaveren getroefd
en de laatste ruiten voor, oost troeft met de tien en je
troeft over met het aas. Dat levert de volgende positie
op:

♠
♥ V108
♦
♣

♠ 7 ♠
♥ ♥ B9
♦ ♦
♣ A4   

N

O

Z

W

♣ H
♠ 8
♥
♦
♣ VB

Je haalt de laatste troef met de 8. Misschien doet reus
rechts er nu het beste aan om ♣H maar weg te gooien
in de hoop dat partner nog ♣AB heeft, maar hij doet
afstand van een kleine harten. Zo moet hij de laatste
slag aan ♥V geven.
Voor het eerst in je leven slaag je erin om deze
speciale eindpositie te bereiken.

Het hele spel
♠ H92
♥ AV1082
♦ AVB94
♣ -

♠ B7 ♠ 103
♥ H7 ♥ B9653
♦ H10732 ♦ 86
♣ A1042   

N

O

Z

W

♣ H965
♠ AV8654
♥ 4
♦ 5
♣ VB873

Een spel dat zomaar uit een krantenartikel lijkt
weggelopen. Partner feliciteert je met je spel en nog
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in de roes van het succes mis je op het volgende spel
een koude manche. Zo sta je weer met beide benen
op de grond.

De volgende dag bel je met je partner en natuurlijk
komt dit spel voorbij. Partner haalt je uit je roes door
te zeggen dat die domme reus natuurlijk niet
klaveren heer sec had moeten zetten. Ja, zeg je maar
ik heb toch twee klaveren getroefd en reus oost heeft
maar een keer een klaveren weggegooid. Je partner:
hij kon toch wel een harten missen!
Wat gebeurt er als reus oost in slag 6 een harten
weggooit? De leider steekt dan in troef over naar de
tafel, de troeven vallen 2-2. Hij neemt harten V mee
(klaveren weg) en troeft een kleine harten in de hand.
Via een klaveren aftroever wordt de tafel bereikt en
op de laatste harten verdwijnt nog een klaveren: ook
12 slagen. 6 schoppenslagen, 3 hartens, 2 ruiten en
een getroefde klaveren.

Kan het spel dan niet down? Ik denk het wel, reus
oost moet daarvoor de derde ruiten voortroeven. Die
kaart wordt wel overgetroefd maar er is geen tempo
meer om de harten vrij te troeven. Evenmin kan die
mooie eindpositie worden bereikt. Of is er nog een
alternatiefje?

Het spel lijkt zichzelf te spelen en zit
onwaarschijnlijk goed: troeven 2-2 en beide rode
heren op hun plek. Op die avond waren er 5 leiders
die 5 schoppen speelden en het spel werd maar 2 keer
gemaakt. Een keer nadat oost met 2♥ Muiderberg de
bieding had geopend en west besloot met harten heer
te starten.
Eén leider had een partner met een wel erg
optimistische kijk op het leven en zat in 7♠, dat werd
gedoubleerd. Dit is een apart contract dat je
waarschijnlijk alleen na een ruitenstart kunt maken en
met net zo'n optimistische kijk tijdens het afspelen als
tijdens het bieden.

De reuzen wonnen de bekerwedstrijd met 21 impen
verschil, maar mijn avond kon niet meer stuk.

© Star Magazine 2002
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STARFIGHTERS

Marcel Winkel en Koeno Brouwer

Opnieuw zes problemen die door de starfighters opgelost
moesten worden. Het enthousiasme waarmee de vragen
beantwoord zijn, geeft ons de indruk dat het leuke
problemen waren. De grote verschillen in de
beantwoording geven een indicatie hoe moeilijk het is om
onder alle omstandigheden tot het enige juiste eindcontract
te komen. We kijken wat ze er deze keer van gebakken
hebben. De jury is duidelijk aangespoord gas te geven. We
zijn kennelijk iets te mild voor sommige panelleden
geweest, getuige Huub van der Wouden's opmerking:
"Schieten maar boys – graag wel wat scherper deze keer –
watjes"!! Huub is uiteraard het wat heftigere commentaar
uit de Jopenserie van BCO gewend, maar dat is natuurlijk
voor een ander publiek bestemd. U kunt uw krachten
meten met de starfighters door eerst zelf de problemen op
te lossen. En dat alles zonder dat u de soms volslagen
idiote en sarrende opmerkingen van de jury over zich heen
krijgt.
De bied- en spelproblemen zijn, zoals gebruikelijk,
afkomstig uit wedstrijden op (zeer) hoog niveau op
viertallenbasis:

De problemen
1) W/NZ
Zuid: ♠94  ♥HV105  ♦AH853  ♣H7
W N O Z
1♠ * pas 4♠ dbl  ??
Pas 5♥ 5♠ ???
* 5+♠, 11-15 punten (Precisie)
a) Bent u het eens met het dbl van Zuid?
b) Wat zou u na 5♠ hebben geboden?

2) Z/Niemand
Zuid: ♠AB1053  ♥-  ♦V10742  ♣A74
W N O Z

1♠
pas 2♦ 4♥ ??
Wat biedt u nu als Zuid?

3) O/Niemand
Zuid: ♠VB6  ♥43  ♦HB6  ♣B10653
W N O Z

pas pas
pas 1♥ pas 1SA
pas 3♣ pas ??
U kunt uw krachten meten met de ijzersterke Noor
Tor Helness. Wat biedt u als Zuid?

4)W/Niemand
Zuid: ♠AH10742  ♥A85  ♦-  ♣H1074
W N O Z
1♦ pas pas dbl
2♦ dbl* pas 3♠
pas 3SA pas 4♣
pas 4♦** pas 4♥**
pas 5♣ pas ??
*punten, geen geschikt bod ** cue
a) Bent u het eens met dbl van zuid en zo nee/ja

waarom?
b) Wat biedt u nu?

5) Het contract is 5♦ geworden nadat N (niemand
kwetsbaar) in de 1e hand met 1SA heeft geopend en
Zuid met 3♦ heeft geantwoord. De tegenpartij is
muisstil geweest tijdens de bieding. Zuid komt uit
met ♠B. Wat is de beste speelwijze voor zuid?

♠ H82
♥ A104
♦ H84
♣ AH64

  

N

O

Z

W

♠ A97
♥ 86
♦ AB10973
♣ 95

6) Z/ OW
Zuid: ♠106  ♥HB973  ♦H642  ♣73
W N O Z

pas
pas 3♦ dbl ??
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Rinus Balkenende

De oplossingen

1) W/NZ
Zuid: ♠94  ♥HV105  ♦AH853  ♣H7
W N O Z
1♠ * pas 4♠ dbl  ??
pas 5♥ 5♠ ???
* 5+♠, 11-15 punten (Precisie)

a) Bent u het eens met het dbl van Zuid?
b) Wat zou u na 5♠ hebben geboden?

Toine van Hoof:
a) Helemaal eens met doublet. Wat ik had gedaan

na 5♣ van mijn partner, weet ik niet maar
gelukkig is dat niet gebeurd.

b) Pas Ik ben tevreden. Als mijn partner alleen
maar boer-vijfde harten en drie of meer ruitens
heeft, wordt 5♠ nog zo maar gemaakt. Mocht hij
vinden dat de situatie forcing is en met een
slechte kaart dubbelen, dan zij het zo.

Maurits van der Vlugt:
a) Ja. Ondanks de niet perfecte hand, een

volmondig ‘Ja’. Zelfs tegen Precisie, waarin Oost
nog 15 punten kan hebben. We laten ons geen
kaas van het brood eten. Uiteraard kan het
misgaan, maar daar zijn preempts voor
uitgevonden.

b) Pas. Nu nog bieden is voor Van der Vlugt-en
onder de 40. Ik heb een risico genomen met mijn
marginale doublet, en het kon niet beter
uitpakken: partner biedt geen klaveren, en de
buren gaan naar vijfniveau. Mission
accomplished, over and out.

Geef  je eindelijk volmondig toe dat het bieden voor
je 40e levensjaar bijster weinig voorstelde?
Pieter Steinz:
a) Ja. Wel erg licht.
b) Pas. Les één: als je de tegenpartij getild hebt,

moet je daar genoegen mee nemen. Met 4
controles zou mijn partner ongetwijfeld meer gas
gegeven hebben.

Helemaal eens, maar als we de volgende keer les
twee aan de orde stellen, heb je die dan ook paraat?
Rinus Balkenende:
a) Ja Een aardig praktijkspel. Blijven zitten of

ondernemen? Tegen ondernemen pleit de
ongunstige distributie terwijl het aantal punten
ook niet overhoudt. Vraag a) wordt al meteen
beantwoord door oost, want die gaat met de
billen bloot, precies het succes waarop de
moedige zuid had gehoopt.

b) Pas. Ik laat het eventueel doubleren over aan
noord.

Agnes Wesseling:
a) Dbl. is op het randje maar ja het zou zo maar wel

eens een kwetsbare manche voor je kunnen zijn.
Ik zou wel eerst vragen of ze ook inviterende en
forcing boden hebben met fit. 4♠ kan natuurlijk
met een zeer zwakke hand geboden zijn. "Op het
randje". Dat doen we speciaal voor jou, opdat je
je weer helemaal kunt  uitleven.

b) Pas, ik heb hen eentje gelift. Mijn maat kan heel
erg zwak zijn, passen en blij zijn dat zij/hij ervan
af is of anders zelf doubleren.

Huub van der Wouden:
a) Ja. Wat  een oliedomme vraag, ik had toch meer

verwacht van de intelligentie van onze
quizvoorzitters. En er dan ook nog zogenaamd
slim “11-15 punten” bijzetten, daarbij hopende
dat het nietsvermoedende panel zal vergeten dat
rechts ook wel eens een balanced dertien heeft.
Neen, wij doubleren deze onverlaten (in het
bijzonder omdat we misschien wel tegen Toine
zitten, die notoire precisist). Wij begrijpen je
frustraties jegens Toine volkomen, je zal namelijk
(net als wij) meestal niet veel punten tegen hem
gehaald hebben in je (overigens aardige)
bridgecarrière. Ook dat je van onze intelligentie
meer verwacht, stelt ons gerust en zeker
tevreden.

b) Pas. Met Kees heb ik recentelijk afgesproken dat
we in forcing biedverlopen (en dat is dit
natuurlijk) dbl spelen als “ik wil graag 5♥
bieden”, en pas als "ik heb verder niets te
melden". Op dit spel combineer ik dit met de
standaard afspraken met mijn voortreffelijke
partner in deze quiz (namelijk: geen). De
mogelijke resultaten zullen zijn: 1. 5♠ gehaald.
Als maat dit heeft gedubbeld, dan is het zijn
schuld. 2. 5♠ -3. Ik leg hem uit dat dit forcing is
– hoe kon ie passen?! 3. 6♥ gehaald of een goede
redding (bijv. -, Axxxxx, Vxxx, xxx). Ik leg hem
uit dat pas een invite voor 6♥ betekende - hoe
kon ie passen?!@$!!? Met de hele post mortem
afgedekt kan mij niets gebeuren. Naast BCO heb
je nu ook op STAR de naam verworven het
winnen van het post mortem belangrijker te
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vinden dan het vergaren van punten aan tafel (en
Chris dacht altijd dat hij pech had en in zekere
zin had hij dat ook: hij speelde met jou). Als
‘pas’ betekent dat je 5♥ wilt bieden, had je beter
naar de opgave moeten kijken; dat heeft partner
namelijk al geboden! De pointe van jouw betoog
klopt echter 100%. Als je nu past, heb je niks te
melden. Is partner uit 4♠ gedubbeld gelopen
omdat hij ‘harten boertje zesde op’ heeft, dan
laat hij ondanks de forcing gevoelens die hij bij
jouw pas heeft de tegenpartij lekker spelen. Zoals
jij het omschrijft - en daarmee zijn wij het
volledig eens - heet het in de literatuur geen
forcing biedverloop of wel geen forcingpas-
situatie!!

Peter van der Linden:
a) Eens met doublet. Je kunt je niet laten

wegblazen, in mijn opinie kan oost NUL punten
hebben (met één heel klein kanttekeningetje: je
zou nog wel even kunnen vragen wat 4♠ belooft)

b) Dbl. Lastig. Het gaat erom of pas nu forcing is of
niet. Je kunt op twee manieren redeneren:
1: als wij bij deze kwetsbaarheid een manche
bieden en zij bieden door, nemen zij uit. Dan is
een pas nu forcing. In dat geval moet je nu
doubleren, want pas zou enige interesse voor 6♥
aangeven en die heb je van-zijn-lang-zal-ze-leven
niet.
2: noord heeft min of meer gedwongen geboden.
Hij kan dus weinig punten en veel verdeling
hebben. Tegen redenering 1 pleit dat ze 5♠
misschien maken.
Tegen redenering 2 pleit: de kans op een scenario
waarin ze 5♠ maken én ze ons niet in 5♥ wilden
of konden oppakken, lijkt me klein (ik had
moeite een bijpassende spelverdeling te
verzinnen). Ik denk dat het, nu partner in deze
kwetsbaarheid geboden heeft, praktischer is maar
gewoon aan te nemen dat hij wat heeft (oost
denkt dat immers ook). Met niks had hij gepast,
dat is het goedkoopste als mijn doublet op 4♠
helemaal mis blijkt. Dus pas is sterk en forcing
en doublet is om partner van 6♥ te weerhouden.
Als het toch zit zoals hierboven (geen ruiten uit,
+2 voor -850) verklaar ik later aan de bar met een
stalen gezicht dat ik ze mooi uit slem
gedoubleerd heb en hoop dat niemand opmerkt
dat ik dan beter op 4♠ had kunnen passen.

Tsjonge jonge. Ondanks enige eliminering van
overbodige tekst zijn we de draad een beetje kwijt
geraakt. Zeker als je dan ook nog niet op het juiste
antwoord  uitkomt. Humoristisch is het wel.
Frans Borm:
a) ja
b) Dbl. Als partner een manche biedt om te maken

(wat hier het geval is) en de tegenpartij neemt uit,
dan geeft een doublet aan dat ik niet hoger wil

(wat hier het geval is). Met de stelling zijn we het
eens. Met de veronderstelling dat partner hier
een manche heeft geboden om te maken echter
niet. Hij (noord) is gedwongen om te bieden en
zal met een lange hartenkleur en weinig punten
ongetwijfeld 5♥ bieden zonder de illusie het te
zullen maken.

Kees Wulffelé:

a) ja. Dat doublet is wel oké met een 4-kaart harten.
Mocht partner 5♣ bieden dan volgt er 5♦. Een
alternatief is misschien 4SA, maar dat gebruik ik
liever voor meer distributionele handen.

b) Dbl. Dit doublet vertelt partner dat mijn hand ook
geschikt is in de verdediging. Mocht maat een
renonce schoppen hebben met ♥A en ♣A dan
doet hij nog wel wat.

De sterkte en ook het eventuele tegenspelen heb je
met het eerste dbl al (minimaal) aangegeven. Als je
perse niet wilt tegenspelen, kun je beter - zoals je zelf
al suggereerde met iets andere handen - 4SA bieden.
Naschrift 1:
W/ NZ Campos

♠ 6
♥ A9762
♦ 1074
♣ B1084

Eric Rodwell Jeff Meckstroth
♠ AHVB7 ♠ 108532
♥ B843 ♥ -
♦ 2 ♦ VB96
♣ V32   

N

O

Z

W

♣ A965
Vilas Boas
♠ 94
♥ HV105
♦ AH853
♣ H7
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W N O Z
1♠ * pas 4♠ dbl  ??
pas 5♥ 5♠ ???
* 5+♠, 11-15 punten (Precisie)
De kwartfinale van de Bermuda Bowl in 1995 van
wereldkampioen de VS tegen Brazilië. V-Boas
dubbelde 5♠ en Campos kwam uit met ♣B. Die werd
gedoken voor de heer van Boas die ♦A en toch maar
♦H naspeelde. 5♠ was altijd te maken met deze
verdeling. Een licht informatiedubbel op 4♥ en een
ons inziens slechte - klaarblijkelijk zou pas forcing
geweest zijn - dubbel op 5♥. Als je Eric Rodwell
gevraagd zou hebben naar de betekenis van 4♠ dan
zou hij ongetwijfeld iets in de trant geantwoord
hebben van: "My partner does not expect to make
slam". Een mooi succes voor het precisiesysteem,
waarin Meckstroth met een relatief sterke hand toch
4♠ kon bieden omdat slem wel erg ver weg lijkt.
Op vierniveau spelen sommige experts de forcing pas
als daar een mancheforcingsituatie met partner aan
vooraf is gegaan. Daar is hier in de verste verte geen
sprake van. De noordhand kan erg zwak zijn. Hoewel
het niveau inmiddels op vijfhoogte is, lijkt het reëel
om deze situatie niet als forcing te beschouwen. Een
tweede dubbel door zuid geeft waarden aan die hij in
de eerste ronde nog niet heeft kunnen vertellen,
bijvoorbeeld:  ♠A  ♥AHxx  ♦HB10x   �HVxx .

2) Z/Niemand
Zuid: ♠AB1053  ♥-  ♦V10742  ♣A74
W N O Z

1♠
Pas 2♦ 4♥ ??

Huub van der Wouden : 6♦
Een raar bod voor een rare hand. Ik denk dat je met
een ruitenfit al heel snel 5♦ zal bieden (bijvoorbeeld
een 5143 met een punt of 13). Met echt sterke handen
kun je 4SA bieden (met 1 harten), of 5♥ (met 0
harten), of je kunt passen en dan over maats dubbel
5♦ bieden (whatever that means ;-)). Als ik
voortreffelijk zou zijn, dan zou ik 6♦ interpreteren
als een niet te sterk spel met extreme distributie en
goede controles, bijv AB10xx, -, V10xxx, Axx.
Rinus Balkenende : 6©.
Een omissie is het niet aangeven van het forcing
karakter van 2©. Helaas biedt dit spel weinig keus.
5ª duidt op veel betere schoppens. Het is niet zeker
dat 6© tegen een klaveruitkomst is opgewassen. Aan
de andere kant zal partner met «H en ©A en H zelf
wel zeven bieden. 6© acht ik net even boven het
midden-van-de-weg .
Agnes Wesseling : 5♥, ik heb niet veel punten, maar
met het ruitenbod bij mijn maat en het hartenbod bij
oost heb ik ineens een giga hand.

Toine van Hoof: 5♥
Ik heb te weinig voor 5SA.
Peter van der Linden: 5♥
Goh, het panel lijkt wel thematisch bezig, ook hier
kun je lang gaan puzzelen of een pas forcing is. Ik
denk het wel, maar ik geloof niet dat het hier een
praktische oplossing is. Ik vind daarom dat de keus
gaat tussen een praktische 6♦ of een
wetenschappelijke 5♥. Omdat 5♥ deze keer duidelijk
is, het hetzelfde nadeel heeft als 6♦ (namelijk in het
geval het geen slem is, jammer dan) en geen andere
nadelen heeft, kies ik voor 5♥. Heeft maat veel (♠Hx
♥Vxx ♦AHxxx ♣Hxx) dan hoest hij nog wel 5♠ op,
waarop ik 5SA bied (Josephine voor ruiten). Als
maats 2♦ een delayed game raise was met
schoppensteun dus, dan corrigeert hij 6 of 7♦ naar
schoppen (maar hij mag met vier kleine schoppentjes
geen 5♠ bieden over 5♥, dan maar meteen 6♠!)
En om terug te komen op de ‘het-is-geen-slem-
mogelijkheid’: ongetwijfeld zal uit het post mortem
van Winkel en zijn soortgenoten blijken dat je moet
tijgeren om 5♦ te halen omdat partner ♠xx ♥HV10x
♦Axxx ♣VBx heeft en oost op niks 4♥ geboden
heeft (daar zat Germann natuurlijk). Maar als je met
deze hand niet naar slem gaat, mis je te veel slems,
daar doet deze ramp niks aan af. Het leek er even op
dat je geen keuze kon maken en dit dus aan ons wilde
overlaten. Je bent dan meestal een stuk slechter af.
Maurits van der Vlugt: 5♦
Het is verleidelijk meer te doen vanwege de
hartenrenonce en de vijfde ruiten. Maar ik durf niet
(if age >= 40 then be whimp)
Ondanks dat je Engels er in Australië sterk op
vooruit is gegaan, willen we je er toch graag op
wijzen dat het hier om een bridgerubriek gaat.
Opmerkelijk overigens dat je in tegenstelling tot je
twee vorige verleidingen (Oostenrijk en Australië)
deze verleiding plots kan weerstaan.
Frans Borm: 5♦.
Ik heb een prachtige hand en daarom waag ik dit
afgrijselijk hoge bod.
Is dit nu één van je depressieve buien, Frans? De
goede speler kenmerkt zich door moeilijke situaties
meestal goed te doen. Laat dit daarom een
uitzondering zijn.
Pieter Steinz: 5♣.
Ik laat het initiatief verder aan partner over nu ik het
achterste van mijn tong heb laten zien.
Opvallend! Meestal brul je dermate van de daken dat
je partner niets meer kan ondernemen. Nu geef je
door het "subtiele" bod van 5♣ de tegenpartij de
kans voor een uitkomstdoublet. Had maar gewoon
6♦ gebruld.
Kees Wulffelé: 5♣
Na het goed getimede 4♥-bod hebben wij niet veel
ruimte meer. Wat begon met een lichte opening bleek
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een biedronde later een aardige hand. Slemkriebels
bekruipen me, maar dan moet partner nog heel wat
meebrengen: ♦AH, ♣H, ♠H …Een actie boven 5♦
lijkt me dus te driest. Blijft over 4SA en 5♣, vragen
of melden. Ik kies voor het laatste.

Naschrift 2:

Z/Niemand Heather Dhondy
♠ 96
♥ H654
♦ AH653
♣ 98

Hongli Wang Ming Sun
♠ H872 ♠ V4
♥ 10 ♥ AVB98732
♦ B9 ♦ 8
♣ VB10652   

N

O

Z

W

♣ H3
Nicola Smith
♠ AB1053
♥ -
♦ V10742
♣ A74

W N O Z
1♠

pas 2♦ 4♥ 6♦
Allen pas

Het bod van 6♦ bleek in de praktijk bijzonder
effectief. Zonder een klaveruitkomst wordt 6♦ via
een schoppensnit gemaakt. Met de zuidhand is dit
enigszins te voorspellen. Heather Dhondy bood en
maakte tijdens de laatste Olympiade op deze wijze
6♦ na de uitkomst met ♥A. Als zuid gaat cuen met
5♣ en west doubleert voor de uitkomst gaat 6♦
down. Daarom mogen we dit als een bijzonder goede
en geslaagde actie van Heather Dhondy beschouwen.
Aan de andere tafel bood noord een forcing 1SA en
paste zuid vervolgens op 4♥, waarna noord de
bieding besloot met een doublet. Door minder
zorgvuldig tegenspel kon oost haar schoppens kwijt
op de lange klaverkleur, waarna het contract gemaakt
werd. Een winst van 17 IMP's voor de Engelsen.

3) O/Niemand
Zuid: ♠VB6  ♥43  ♦HB6  ♣B10653
W N O Z

pas pas
pas 1♥ pas 1SA
pas 3♣ pas ??

U kunt uw krachten meten met de ijzersterke Noor
Tor Helness.
Wat biedt u als Zuid met zijn hand?

Rinus Balkenende : 3SA.
Met 87,5% van de punten buiten partner’s kleuren is
dit opgelegd. Mijn persoonlijke stelregel  begint al
vanaf 60%, een speciale tip voor lezers van dit blad.
Dus geen slempoging doen! Met een os komt hij heus
nog wel.
 Da's toch prachtig. Al die wijsheid en nog maar
enkele maanden lid van Star. Met de juiste
begeleiding kan je een hele grote worden…
Frans Borm: 3SA.
Voor een 3♠-bod heb ik teveel ruitenpunten.
Pieter Steinz: 4♥
Einde oefening. Ondanks dat je commentaar minder
lang is dan de eerste aflevering (ben je
geschrokken?), worden je antwoorden wel beter.
Mogen we concluderen dat je je nu eindelijk verdiept
in de problemen?
Toine van Hoof: 3 ♥.
Als ik Tor Helness ben, speel ik met Geir Helgemo.
Ik laat de beslissing omtrent het eindcontract met alle
vertrouwen aan hem over. Dat betekent vrijwel zeker
dat 3SA niet meer het (enige goede) eindcontract
wordt. Bovendien is 3♥ forcing en als je daarna in
4♥ eindigt, wek je de verwachting dat je sterker bent
dan na een onmiddellijke 4♥.
Kees Wulffelé: 3♠
Maximale 1SA met klaverenfit. Ik weet van Tor dat
hij dan ook enige waarde in schoppen belooft, zodat
3SA nog niet helemaal is uitgesloten. Tor weet van
jou dat je niet altijd goed biedt. Misschien zegt hij
daarom nog wel 3SA. Zit je toch nog in het goede
eindcontract!.
Peter van der Linden: 3♦.
De eerste opwelling is 3SA: ondanks de klaverenfit
en acht punten lijkt dit een ongeschikte hand voor
partner, met al die punten in zijn korte kleuren. Maar
dan nog: tegenover ♠x ♥HVB10x ♦Ax ♣AHVxx zit
3SA op snit (schoppenstart) en 5♣ is snitloos. En
tegenover ♠x ♥AHxxx ♦Ax ♣AHxxx is het snitloos
6♣ (toch). Dus moet partner mee kunnen denken. 3♦
kan inderdaad ook een eigen kleur zijn, niks aan te
doen. Als hij nu 3SA biedt, pas ik: tegenover een
korte ruitenkleur lijkt slem me te ver weg (hoewel
niet onmogelijk). Biedt hij 3♥ dan bied ik 3SA: ik
heb dan mijn enkele schoppenstop en ruitenkracht
aangegeven, helaas niet met nadruk de klaverenfit.
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Biedt hij 3♠ (‘ik weet het niet’) dan steun ik hem met
4♣, na 4♣ bied ik 5♣ (♦-kracht weet hij al) en na 4♦
ook.
Ook nu kan ik het niet nalaten de cynische reactie
van Winkel c.s. te voorspellen (nog afgezien van de
grappen over het feit dat ik in Noorwegen woon en
dat ik het Helness dus gewoon even had kunnen
vragen. ‘Partner heeft ♠Hx ♥HVBxx ♦x ♣AHVxx
en nu ligt ♦HBx in dummy, fijn bij ruitenstart.’ Nou
ja, ook in mijn hand gaat 3SA dan vaak down. Je
eerste opwellingen zijn geweldig. Als je daarna gaat
denken, wordt het lastiger.
Maurits van der Vlugt: 3♦
Tor of Thor? IJzersterk? Brrrr. Is al deze informatie
slechts een afleidingsmanoeuvre, of is er een
verborgen boodschap? Ik heb dus zijn hand. En speel
met Helgemo? Dan is het simpel: hij speelt een slag
of drie beter af dan ik, dus we gaan voor een
klaverencontract. Vraag blijft: hoe iets slims te doen
dat zowel Tor, Geir, Marcel en Koeno kan
imponeren. (Als je daartoe in staat zou zijn, zou je
ook geen drie slagen slechter dan Geir spelen).
Alternatieven:
3♦;  vogelen, en later klaveren steunen?
3♠; academisch vogelen, toont klavers en
schoppenwaarden. Helaas zijn mijn waarden
voornamelijk in ruiten....
3SA; niet bestand tegen mijn speeltechniek
4♣; unilateraal en nietszeggend
4♦; autocue, maar tegen over mogelijk korte ruiten
ook niet zo zinnig.
5♣; autopreempt, onzin
Ik voel het meest voor 3♦, al is het tegen mijn
principe van zo snel mogelijk steunen. Als maat 3SA
biedt zou ik zelfs nog kunnen passen (help), en
anders gooi ik de klaveren in de strijd. Ook kunnen
we nog in 4♥ eindigen als maat er 6 heeft (via 3♥-
4♣-4♥). Op basis van jouw afspeeltechniek zijn wij
geneigd jou als enige van het panel punten te geven
voor een foutief antwoord. Resultaat is dan dat Pieter
Steinz zich zal beklagen over het feit dat het met zijn
afspeeltechniek nog veel slechter gesteld is. Hett
verhaal van dat hek en die dam.
Huub van der Wouden: 3♦
Ik neem maar aan dat die bolle dit speelt als 5-4
mancheforcing. Ik ga maar eens kijken met 3♦ – als
ie hierna 3SA biedt dan hou ik er mee op. Als ie 3♥
of 3♠ biedt dan zeg ik 4♣. Zo kunnen we in ieder
geval onderscheid maken tussen Hx, AVxxx, Ax,
AVxx (3SA) en x, AHxxx, Ax, AHxxx (6♣). Dom
systeem trouwens – 2♣ met sterke handen is veeeel
beter. Hoe je met een dom systeem toch aardig mee
kan doen met de wereldtop.
Agnes Wesseling: 4♣
4♣ is forcing, 3♣ is Mf en 5♣ zal wel een goede
manche zijn. 4♣ is dus niet alleen forcing, het geeft

ook aan eventueel meer dan 5� te willen spelen. Dat
lijkt ons met deze aasloze hand en punten in de
andere kleuren een wat te vrouwelijke kijk op deze
hand. Dat begrijpt Niels zelfs.

Naschrift 3:

O / Niemand Geir Helgemo
♠ 98
♥ AHVB7
♦ V
♣ AH987

Brian Callaghan David Burn
♠ H732 ♠ A1054
♥ 10852 ♥ 96
♦ A953 ♦ 108742
♣ 2   

N

O

Z

W

♣ V4
Tor Helness
♠ VB6
♥ 43
♦ HB6
♣ B10653

W N O Z
pas pas

pas 1♥ pas 1SA
pas 3♣ pas 4♣
pas 4♦ pas 5♣

Tot Helness bood met deze typische SA hand -
weinig controles in de ongeboden kleuren, maar wel
een stop - merkwaardigerwijs 4♣. Dat ging mis, want
5♣ ging down. De Engelsen boden op de andere tafel
3SA en maakten na een schoppenstart en schoppen
vervolg 11 slagen.
Enkele panelleden hebben zich ons inziens teveel
door het aantal klavers laten leiden. Een redelijk
"maximale" 1SA klopt, maar niet voor een
klavercontract. Zeven punten zitten in de korte
kleuren van partner en VBx is tegenover een
doubleton van maat niet één slag in een
klavercontract. Het antwoord van onder meer good
old Rinus is duidelijk en ons inziens "opgelegd".

4)W/Niemand
Zuid: ♠AH10742  ♥A85  ♦-  ♣H1074
W N O Z
1♦ pas pas dbl
2♦ dbl* pas 3♠
pas 3SA pas 4♣
pas 4♦** pas 4♥**
pas 5♣ pas ??

*punten, geen geschikt bod ** cue
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a) Bent u het eens met dbl van Zuid en zo nee/ja
waarom?

b) Wat biedt u nu?

Agnes Wesseling:
a) Ja
b) 6♣. Voor groot slem heeft mijn maat te veel

ruitenpunten. Good thinking, dear..
Peter van der Linden:
a) Eens met doublet. Zuid is te sterk voor 1♠ en

voor 2♠ is zijn hand lang niet eenzijdig genoeg.
De hand is geschikt voor een contract in drie
kleuren. Geef noord bijvoorbeeld een zwakke
hand met een zeskaart harten en 4♥ is goed. En
als mijn maat past op het doublet dan is dat goed,
hij doet dat niet te pas en te onpas.

b) 6♣. Is 3♠ forcing? Dat is belangrijk voor de
interpretatie van noords 4♦. Noord’s doublet
geeft een aardige hand aan, pakweg een
opening..(maar minder dan vijftien, anders 1SA),
omdat het doublet van zuid al vanaf acht kan in
de meeste partnerships. 2♠ Van zuid zou nu
gedwongen zijn geweest, dus dat zou een
minimaal doublet beloven. Met 3♠ vertelt zuid
dus van plan te zijn geweest na een kleur van
noord vrijwillig schoppen te herbieden. Vanaf
(zeg) veertien dus. Kortom: 3♠ is mancheforcing
en ongelimiteerd. Noord heeft met 4♣ een
gedwongen cue en is dus niet perse
sleminteresse. Dit lijkt me een ongunstige
minimale noordhand: ♠xx ♥HVx ♦Hxxx
♣Axxx. Echt ongunstig is: ♠Bx ♥HVB ♦Hxxx
♣Vxxx.
Hoe zit het met de bovenkant? Als noord ♠Vx
♥xxx ♦Axxx ♣AVxx heeft (in punten niet eens
een maximum), is 7♣ zo ongeveer dicht. Ik
geloof dat ik me deze keer overal tegen heb
ingedekt (misschien is het 7♣, misschien is 6♣
down), dus Winkel c.s. maken me deze keer niks.
Dat is wel erg overdreven. Met zeg 8 punten en
twee vierkaarten hoog wil je toch ook wel
doubleren om je partner te laten kiezen. Je moet
bovendien een beetje voorzichtig zijn met het
bieden van een 4-kaartje, omdat een doublet in
de 4e positie op vele verschillende handen
gedaan kan worden. Vanwaar die constante
angst trouwens, om neergesabeld te worden door
de goedgemutste jury?

Kees Wulffelé:
a) 2♠ Ik bied liever direct mijn 6-krt. schoppen, om

later met een ♦-cue de extra schoonheid. Als je
eerst doubleert krijg je vaak van de tegenstanders
niet zoveel ruimte meer. Hier gaat het natuurlijk
prachtig. Het eerste doublet klonk als muziek in
de oren. Je bedoelt vast het tweede doublet, dat
van partner?

b) 5SA.Maar 3SA en 4♦ geven verspilde
ruitenpunten aan. De doubleton schoppen is weer
oké, maar hoe goed zijn die klaveren aan de
overkant? Als dat AV is moeten er dertien slagen
mogelijk zijn. 5SA vraagt dat. Wel een beetje
hitsig. Met al die dames die jij les geeft wel
begrijpelijk, hoor.

Pieter Steinz:
a) Ja
b) 5♦ als cue voor ♠. Het bieden lijkt er op dat

partner klaveraansluiting heeft. Cue voor de
schoppen? Speel je tegenwoordig ook op
Stepbridge?

Rinus Balkenende:
a) Ja. Het eerste doublet van zuid is correct. Voor

een intermediate in de 4e hand is Zuid net even te
mooi. Ook 4̈  is goed, want 3SA is obscuur.

b) Pas. Maar na twee overduidelijke negatieve
aanwijzingen van de zeer competente partner
gooien Tor en Rinus de handdoek (in de ring). Je
kunt Tor gerust overslaan. Je gunt hem wel erg
veel eer in één adem met de beroemde Rinus
genoemd te worden.

Frans Borm:
a) Ja, voor een 1♠-volgbod is zuids hand te sterk.

Een 2♠-sprongvolgbod in de vierde hand geeft
bij mij 16-18 aan. Is dat niet een beetje
puntenkul? Door de  vele controles en de
vierkaart  klaver kun je deze hand toch wel een
beetje opwaarderen?(Lees Toine). En bovendien
is het niet verstandig om de sterkte van een 2♠
bod aan te laten sluiten op het 1♠  bod.?

b) Pas. Mijn klaveren zijn slecht, partner heeft
ruitenpunten en waarschijnlijk een singleton
schoppen: ik hoop dat ik 5♣ maak.

Toine van Hoof:
a) Ja. De hand is te mooi voor 2♠ intermediate. Het

kleine risico dat partner op 1♦ - dbl past, neem ik
op de koop toe. Zo'n goede theoretische
redenering dat we Frans adviseren dit ook  maar
eens te lezen. We staan perplex.

b) Pas. Ik heb mijn kaart verteld. Van 3SA en 4♦
ben ik niet vrolijker geworden. Bovendien was
partner’s 4♦ vrijwel verplicht met zijn
klaverenfit. Ik heb nog een keer 4♥ gecuet en
hou het verder voor gezien.

Maurits van der Vlugt:
a) Ja. Ondanks de zeskaart schoppen. Er zijn drie

mogelijke kleuren om (slem) in te spelen. Kans
dat maat inlaat is op 1-nivo niet zo groot.

b) Pas. Opnieuw: missie volbracht. Ik heb verteld
dat ik (heel) sterk ben, met een goede 6 kaart
schoppen, een biedbare vierkaart klaver en een
hartencue. En dat alles met maar 14 puntjes.
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Huub van der Wouden:
a) Nee. Uit welk gesticht  hebben jullie deze zuid

opgepikt? Ikzelf ben slechts in staat tot dit soort
bieden na mijn negende cognac op Stepbridge.
Maar goed, dat eerste bod kan nog wel door de
beugel. Ik zou zelf liever 2♠ (als je dat zo speelt)
of 1♠ bieden. Maat kan meestal wel iets als 1SA
ophoesten, en dan heb je denk ik met 3♠ deze
hand aardig aangegeven. Zonder schoppenfit,
punten, of een volgbod bij maat zal het wel geen
manche zijn. Om antwoord te geven op jouw
vraag: uit datzelfde gesticht waar Frans, Toine
en Maurits vandaan komen. Best gezellig daar,
want ook Agnes, Peter en Pieter huizen daar. Dat
jij inmiddels afgedaald bent naar Stepbridge doet
ons deugd. Spelen daar trouwens niet alleen
mensen die net zolang hun kleur (schoppen)
bieden tot ze leider zijn? We nemen dan ook van
harte aan dat je op dit spel 5� gemist hebt.

b) Pas. Nu zuid zijn hand zo nauwkeurig heeft
omschreven is dit natuurlijk een eitje. Goede
afspraken ook hier: “punten, geen geschikt bod”.
Heeft partner te weinig punten voor 2SA? Of te
weinig stop? Te weinig verstand om sowieso een
geschikt bod te verzinnen? Ik hou er op basis van
algemene principes mee op: slechte troef, weinig
troef, weinig punten, renonce in maats controle.

.
Naschrift 4:
Een interessante kwestie hoe je in vierde positie kunt
bieden en hoe als partner daarop te anticiperen. Mike
Lawrence (zie zijn zeer degelijk en praktische boek
"Balancing") geeft er de voorkeur aan een jump in
een hoge kleur te reserveren voor een 6-kaart met een
goede 13 tot 16 punten. Met sterkere handen geef je
eerst een doublet en met zwakkere bied je 1♠. Zoals
blijkt uit zijn voorbeelden zou Mike Lawrence ook
met deze 4-kaart klaver (zie hieronder) ernaast deze
hand waarschijnlijk als een supermaximale 2♠
hebben verkocht.

W/Niemand Daniele von Arnim
♠ B
♥ B1062
♦ AH43
♣ VB53

Katie Thorpe Dianna Gordon
♠ V9 ♠ 8653
♥ HV97 ♥ 43
♦ VB9865 ♦ 1072
♣ A   

N

O

Z

W

♣ 9862
Sabine Auken
♠ AH10742
♥ A85
♦ -
♣ H1074

W N O Z
1♦ pas pas Dbl
2♦ dbl* pas 3♠
pas 3SA pas 4♣
pas 4♦** pas 4♥**
pas 5♣ pas ??

*punten, geen geschikt bod ** cue

a) Bent u het eens met dbl van Zuid en zo nee/ja
waarom?

b) Wat biedt u nu?

Het doublet van N is negatief en na 3SA heeft hij
vermoedelijk een 4-kaart ♣. Want waarom eerst
negatief doubleren als je geen interesse in die hoge
hebt? Het 3♠ bod is nu mancheforcing en 4♣ is
natuurlijk. Een mooie biedserie van de dames. (Sorry
Toine, voor jou wat minder geschikte literatuur)
Sabine von Auken paste. Na de uitkomst van ♥H
nam ze het A en speelde ♠A en H en schoppen na.
Dat was niet (is dit verhaal toch gecomponeerd voor
Toine's volgende boek?) zo handig van deze meestal
zeer sterk spelende dame, want de derde schoppen
werd met ♣A voorgetroefd, ♥H werd geïncasseerd
en harten na voor een troefje van West. Eén down.
Als je ♠A en een kleine schoppen troeft, op ♦A en H
twee hartens weggooit in noord, kun je zelfs 12
slagen maken door over en weer te troeven. 6♣ is
overigens een redelijk contract dat zelfs nog met ♣A
start gemaakt kan worden. De Canadese dames
wonnen vorig jaar deze wedstrijd bij de Olympiade
tegen de Duitse dames nipt en gingen daardoor naar
de finale.

Sabine Auken
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5) Het contract is 5♦ geworden nadat noord
(niemand kwetsbaar) in de eerste hand met 1SA heeft
geopend en zuid met 3♦ heeft geantwoord. De
tegenpartij is muisstil geweest tijdens de bieding.
West komt uit met ♠B. Wat is de beste speelwijze
voor Zuid?

♠ H82
♥ A104
♦ H84
♣ AH64

  

N

O

Z

W

♠ A97
♥ 86
♦ AB10973
♣ 95

Naschrift 5:

Walter Avarelli
♠ H82
♥ A104
♦ H84
♣ AH64

♠ B104 ♠ V653
♥ V32 ♥ HB975
♦ V65 ♦ 2
♣ V1087   

N

O

Z

W

♣ B32
Giorgio Belladonna
♠ A97
♥ 86
♦ AB10973
♣ 95

Giorgio Belladonna zat in 5♦ en moest ♦V vinden.
3SA is veel eenvoudiger, want dat is helemaal
potdicht. Voor Giorgio maakte dat weinig uit. Hij
pakte ♠B met de A in de hand, ♣A, ♣H en een 3e

klaver met ♦9 getroefd in de hand. Vervolgens met
♥6 naar het A en de 4e klaver uit de dummy. Als oost
bekend zou hebben, zou hij een harten bijgespeeld
hebben. In dat geval was hij afhankelijk van het
naspel van de tegenpartij of hij alsnog ♦V moest
lokaliseren. Maar dan inmiddels met aanzienlijk meer
informatie. Nu kon hij troeven en een harten afgeven.
De nagespeelde schoppen pakte hij met de heer in de
dummy en troefde de laatste harten in de hand om er
met een schoppen uit te gaan. Zo had hij in een
handomdraai de onderstaande eindpositie gecreëerd:

Noord: ♦H84 Zuid: ♦AB10

De tegenpartij was aan slag en
Belladonna maakte de laatste drie
slagen onafhankelijk van de positie
van ♦V. Een prachtig spel op een zeer
elegante en eenvoudige wijze door een
grootmeester binnengebracht.

Vele panelleden deden een manmoedige poging de
beste speelwijze te vinden. We zullen u de details
niet onthullen. Toine van Hoof, Huub van der
Wouden en Frans Borm (de derde klaver wel hoog
met ♦9 troeven) gaven de beste speelwijze slag voor
slag aan alsof zij het zelf gespeeld hadden. Anderen
kwamen soms in de buurt, maar misten net de pointe
van het spel.

De "normale" speelwijze eerst ♦H - kans op ♦V
vierde rechts meenemen - geeft ongeveer 58% kans
van slagen zoals Huub in zijn oplossing ook
vermeldde.
De kans van slagen met de speelwijze van
Belladonna is qua berekening ingewikkelder. Deze is
ongeveer:
1. Bij de helft van de verdeling van het aantal

klavers bij de tegenpartij 5-2 of 4-3 zitsel -
namelijk rechts 2 of 3 klavers. Dan kunnen de 3e

en 4e klaver eenvoudig getroefd worden: ruim
36%.

2. Als er 2 klavers rechts zitten door met ♦B voor
te troeven in de helft van de gevallen namelijk als
rechts niet met ♦V kan overtroeven. Bijna 8%

3. Als links 3 klavers heeft (kans ruim 31%) - als de
4e klaver rechts bekend wordt en Belladonna een
verliezende harten zou hebben bijgegooid - en als
de tegenpartij met harten vervolgt of als
Belladonna de ♦V met de inmiddels verkregen
informatie in het eindspel goed lokaliseert met
een schoppenvervolg. Theoretisch is dat
minimaal 15.5%. Voor Belladonna geldt wellicht
circa 25%.

Dat brengt Belladonna's speelwijze - na correctie van
enige geringe aftroefkansen in de harten en
schoppenkleur - op toch wel 65%.

6) Z/ OW
Zuid: ♠106  ♥HB973  ♦H642  ♣73
W N O Z

pas
pas 3♦ Dbl ??

Rinus Balkenende : 4©.
Tegenwoordig ziet men hoe langer hoe meer van die
vreemde 3-openingen in de
derde hand. Dat heeft als nadeel, dat je met dit spel
niet gewoon met 5© kunt
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redden. Met 4© voer je de druk voor de voorgepaste
West op en na 4« zeg je
doodleuk pas. Moderne tijden………
Na een doublet op 4♦ voor -500 heb je de druk op je
partner ook behoorlijk opgevoerd.
Huub van der Wouden: 4♦
Met deze smurrie en mijn maats derdehands 3♦ lijkt
5♦ me wat voorbarig. Een kleine verhoging neemt
wat biedingen weg, en is wellicht net genoeg om het
vijandelijk bieden wat te vertroebelen.
Frans Borm: 3♥.
Wil klein slem down gaan, dan moet noord een
zwarte, verdedigende slag hebben. Ik heb in dat geval
liever dat hij geen ruiten start, maar harten.
Maurits van der Vlugt: 3♠
Als ik Germann (of Winkel) heet en iedereen aan
tafel mij grappig vindt. 5♦ tegen serieuzere buren.
Luister vrind,  dankzij  jouw aangeboren drang om
altijd alleen voor de  punten te gaan aan de
bridgetafel, heeft niemand jou ooit verweten grappig
te zijn. De door jou aangehaalde spelers proberen
naast het hebben van veel lol aan diezelfde
bridgetafel wel zeker ook deze punten binnen te
krijgen. Tegen serieuzere tegenstanders ga je dus nog
erger op je plaatwerk. Probeer nu eens te onthouden
dat niet alleen een belegen Maurits gerechtigd is
partner uitleg te geven over derde hands preempts.
Pieter Steinz: 5♦
Laat de tegenpartij het maar uitzoeken. Dat zullen ze
zeker. En zeg dat Stepbridge nu maar weer op.
Toine van Hoof: 4♥
Kennelijk speel ik (net als twintig jaar geleden) geen
Muiderberg. Ik heb te veel voor 3♥ en te weinig voor
4♥. When in doubt, bid one more (and pray). Het zou
een prachtige 3SA kunnen zijn, maar dat is me iets te
geleerd. Met jouw katholieke opvoeding zou dat
moeten kunnen. In deze goddeloze wereld helpt het
geen zier. Je wordt meedogenloos onder de
graszoden geschoffeld.
Peter van der Linden: 4♥.
Als mijn maat er één van het geboefte Germann-
Winkel is, moet ik denk ik passen en hopen dat het
niet te veel down gaat. Even serieus: zelfs met de
meest gore troep bij partner (3e hand, niet tegen wel!)
moeten we meestal wel uitnemen. Dit is denk ik wel
een geval voor een fitbid, dan kan partner over hun
hoge zwarte contract enigszins gefundeerd beslissen
of hij uitneemt of niet. Nadeel van dit bod is dat het
OW soms ook helpt: west waardeert zijn hand op als
hij ♥AV heeft, maar die kans is niet groot. Voor het
geval partner iets als ♠xx ♥Vxx ♦AB10xxxx ♣x
heeft, is 4♥ belangrijk. 7♦ gaat dan maar voor –800
en dat kan hij nu zien. Na een botte directe verhoging
van mij naar 5♦ of 6♦ kan hij dat niet. In
slimmigheidjes als pas of 3SA zie ik hier niets. West
heeft zeker een heel duidelijk bod. De fitbids zitten er

aardig in, maar de preempts moet je nog eens goed
met je partner bespreken. Vraag Tor maar eens.
Kees Wulffelé: 5♦
Heb je geen Muiderberg geopend, komt je maat met
een derdehands niet kwetsbare 3♦-opening! Of het
voor de tegenpartij vijf of zes is moeten ze maar
uitzoeken op hoog niveau.
Nu hoeven ze niets meer uit te zoeken. Dbl= -800
tegen niets. Gelieve de bridgelessen over derdehands
preempts uit te besteden aan Henk A. of W., beiden te
U.
Agnes Wesseling: 5♦
Ik zou met de Zuidhand 2♥ geopend hebben, dat
maakt het bieden een stuk eenvoudiger.
Dat klopt, want je had dan niet de kans gehad zo
heerlijk naïef te antwoorden. Maar is het
niet die gespeelde naïviteit die wij allen zo charmant
vinden? Of is het toch gewoon jouw geweldige
erotische  uitstraling
Naschrift 6:

Z / OW Andrew Robson
♠ VB53
♥ 4
♦ VB1095
♣ 1062

♠ H872 ♠ A94
♥ V862 ♥ A105
♦ A8 ♦ 73
♣ V98   

N

O

Z

W

♣ AHB54
Young friend
♠ 106
♥ HB973
♦ H642
♣ 73

W N O Z
pas

pas 3♦ !! Dbl 5♦
Dbl Allen pas

De jonge enthousiaste vriend keek met een schuin
oog naar de kwetsbaarheid en bood als Zuid
vastberaden 5♦. Noord ging vervolgens gedoubleerd
3 down: -500 tegenover een zekere plusscore. West
zou na een pas ongetwijfeld 4♦ hebben geboden voor
een manchecontract in één van zijn hoge kleuren.
Met deze kwetsbaarheid moet je volgens Robson (en
ook volgens ons) tevreden zijn en na de destructieve
actie van partner lijdzaam toezien. Weliswaar een
beetje pech, want partner zou ook een zevenkaart
ruiten gehad kunnen hebben. Een leerzaam spel voor
onze "young friend" en blijkbaar ook voor vele
panelleden.


