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Zoals enige tijd geleden al aangegeven op de 
Algemene Ledenvergadering, is er rondom Star 
Magazine een aantal problemen gerezen. De kern 
van de ontstane problemen is de oprichting van een 
nieuw bridgeblad. Ronald Brantsma, bijgestaan door 
enkele getrouwen, heeft eind vorig jaar een leuk 
nieuw bridgeblad uit gegeven. In dit Toernooi Bridge 
Magazine staan vele mooie verslagen van bridge-
toernooien, Europese- en wereldkampioenschappen 
die gedeeltelijk eveneens in Star Magazine 
verschijnen. De goede schrijvers die deze verslagen 
opstellen, u raad het al, zijn onder meer de schrijvers 
die ook vele artikelen voor Star Magazine produceren 
Het is niet de bedoeling dat Star Magazine artikelen 
weer geeft die later of eerder tevens in TBM 
verschijnen. Bovendien zijn enkele schrijvers voor 
Star Magazine professionele bridgeschrijvers. Het zal 
u niet verwonderen dat deze schrijvers daardoor voor 
een groot deel geen artikelen voor Star Magazine 
konden en mochten maken. Door deze gang van 
zaken werd de inhoud van Star Magazine bovendien 
nogal zinloos omdat soortgelijke artikelen ook in TBM 
verschijnen. Naast TBM is in bepaalde opzichten IMP 
eveneens een concurrerend blad.Ik heb aangegeven, 
ook al door de toename van de hoeveelheid zelf te 
verrichten werk hiervoor, dat ik SM op deze leest niet 
meer kan en wil organiseren. Dat is inmiddels al 
geruime tijd geleden. In een bestuursvergadering is 
onder druk van de andere bestuursleden 
afgesproken dat er nog één SM in zijn huidige vorm 
zou verschijnen. Dit laatste nummer heeft, 
opgezadeld met de bovengenoemde problematiek 
erg lang op zich laten wachten. Daarvoor onze 
excuses. Enkele andere schrijvers en een wat 
andere inhoud dan gebruikelijk zijn het min of meer 
logische gevolg van de gerezen problemen. Het is nu 
aan andere leden een eventueel vervolg te geven 
aan een clubblad met enige historie. Een clubblad 
dat in een ver verleden zelfs eens is uitgeroepen tot 
het beste clubblad van Nederland.  
Graag wil ik alle mensen die sinds de 
wederoprichting aan SM van de laatste vier jaren 
hebben meegeholpen, bedanken. In eerste instantie 
het vele werk van de redactieleden Peter Bosman en 
Albert Reijnen en later Erik Swinkels. Het corrigeren  
en verspreiden van Star Magazine door Margriet 
Jansze, Ferdinand Verwijs en Chris Hartog. Deze 

mensen hebben volstrekt belangeloos meegeholpen 
ondanks toch regelmatige problemen met het op tijd 
verschijnen, de kritieken van anderen, de stagnaties 
door ziekte etc. 
Jules van Ogtrop heeft in al die jaren met vele mooie 
en leuke artikelen een vaste bijdrage voor SM 
geleverd en altijd punctueel volgens afspraak. 
Hiervoor mijn grote dank. De laatste jaren verrichtte 
Dennis Kruis steeds alleen de lay-out van het hele 
blad en werd het correctiewerk door Loekie 
Vehmeijer gedaan. Vooral met hen heb ik een 
prettige tijd gehad bij werkzaamheden waarbij je 
eigenlijk altijd wel met zekere problemen 
geconfronteerd wordt. Een goede samenwerking is 
dan des te meer noodzakelijk om het geheel nog 
prettig te houden. Dat bleek goed mogelijk ook al 
vanwege de goede samenwerking met Hans 
Verboom die de omslag verzorgde, Simon Wiersema 
en Reggie Schouten die bij de NBB het drukwerk 
verzorgden en Marlies Stam die de laatste tijd de 
verspreiding regelde.  
Het redactiewerk werd in deze laatste jaren verricht 
door Marcel en mijzelf. Marcel heeft erg veel 
spannende en humorvolle artikelen geschreven in 
een tempo dat alleen maar door hem gemaakt kan 
worden zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. 
Hij zorgde voor de adverteerders en had een 
belangrijk aandeel in de Starfighters. Het was een 
genoegen met hem samen te werken. Tot slot een 
woord van dank voor de schrijvers, zoals Toine van 
Hoof, Ed Franken, Henk Willemsens e.a. die ad hoc 
bijdroegen aan de inhoud van Star Magazine.  
Ondanks de lastige materie heb ik het een eer 
gevonden voor de leden van Star enkele jaren 
onderdeel van de redactie te mogen zijn en mijn 
medewerking te kunnen verlenen aan de productie 
van Star Magazine. Het kostte veel tijd. Ik hoop dat 
de leden er enig plezier aan beleefd hebben. 
Voorlopig is het voor mij even genoeg geweest. Het 
zou prettig zijn indien anderen de draad op een 
gegeven moment weer oppikken. Om de 
concurrentie met IMP en TBM te vermijden en geen 
verslagen te produceren die ook min of meer op 
dezelfde wijze in die bladen verschijnen, lijkt het 
gewenst een andere inhoud er aan te geven. 
 

Koeno Brouwer 
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Door: Marcel Winkel 
 
 
Zo wordt hij op Portugese les genoemd. Want als je 
naar Brasil gaat, moet je eerst Portugees leren. Toen 
ik voor het eerst tegen Svende speelde, vond ik hem 
maar een zenuwachtig mannetje (homem nervoso) 
Toen ik voor het laatst met hem speelde, was hij dat 
nog steeds, alleen zag ik het niet meer. Tijdens onze 
eerste ontmoeting was ik van het niveau 2e divisie en 
Svende was net uit de MK gekieperd. Hij was er 
eentjie waarvan ik dacht; daar zou ik nou niet mee 
willen spelen! Nadat ik aan die tafel een paar nullen 
van hem om mijn broek kreeg, veranderde ik mijn 
mening. Die kun je maar beter als partner hebben, 
dacht ik toen de tafel verliet . Lobbyen was niet 
nodig, dat deed BCO ongevraagd voor me. Nu, na 
een partnership van bijna 16 jaar weet ik bijna zeker 
dat iedereen een Svende als partner zou willen. 
 
Ik speelde ongeveer 51.024 spellen met hem. Daarbij 
heeft hij 1x verzaakt en had hij 1x een paar kaarten 
teveel. Die kon hij natuurlijk best gebruiken in zijn te 
hoog geboden contract. Ik kan me zelfs een stuk of 
tien biedverlopen herinneren waarin hij alleen maar 
heeft gepast. Want bieden, dat is zijn passie, vooral 
hoog bieden..“Tot zijn oren van zijn kop vallen”, 
omschreef hij zelf ooit. Ons biedsysteem moest 
agressiever, zodat we nog meer konden bieden. We 
gingen een 9-12 sa spelen en Svende baalde als hij 
maar 8 punten in handen kreeg. Geen probleem, de 
systeemkaart werd aangepast en met 8 mochten we 
ook 1SA openen. “Het 5 niveau is voor de 
tegenpartij”, las ik in een deeltje van mijnheer Sint. 
Niks tegenpartij, zei Svende. The Five level = my 
level (o nível quinto é meu nível ).  Ik heb hem zelfs 
aangeraden een boek over het vijf niveau te 
schrijven. (escrever um livro) Tis er nie van gekomen. 
Misschien in Brasil? (Talvez no Brasil) 
 
Op die 51.000 spellen heeft  Svende ervoor gezorgd 
dat wij op 30-35.000 de spellen konden speelden. 
Soms moest je daarvoor wat tol betalen (elfhonderd 
was in die tijd een koopje), maar vaak kwamen we 
zonder kleerscheuren weg. In de 20.000 keer dat ik 

met Svende een contract verdedigde, heeft hij dat 
zo’n 3000 keer van een doublet voorzien en gingen 
de tegenstanders slechts 2000 keer down. Van de 
1000 gedoubleerde contracten die we lieten halen, 
nam Svende de schuld van wel 700 contracten op 
zich. Muito obrigado Svende (Bedankt nog daarvoor 
Svende), je wist heus wel beter! Maar als het dan 
echt mijn schuld was, toch nog zo’n 300x, dan werd 
ik zo erg voor rotte vis door hem uitgemaakt (peixe 
podre), dat je het de volgende morgen nog kon 
ruiken…Er zijn in de loop der jaren op die manier 
heel wat vriendinnen verloren gegaan. Ook daarvoor 
muito obrigado (erg bedankt), Svende.  
 

 
 
Maar ging Svende zelf eens voor 1100 in een van 
zijn frivole buien, dan zei ik nauwelijks iets. Ik vond 
dat al erg genoeg, want hij deed het ook niet 
express, maar jeuk is eenvoudigweg erger dan pijn. 
Dat moet u als bridger inmiddels zelf ook hebben 
ervaren. “Dat was echt debiel”, zei hij dan minstens 
3x tegen me om zich vervolgens tot na de wedstrijd 
over zijn debiliteit ook nog eens tenminste 5x te 
verontschuldigen, alles bij elkaar toch zo’n 3500 x. 
Muito obrigado, Svende. En dan heb ik het alleen 
nog maar over gedubbelde contracten. Ik ging met 
Svende letterlijk over bergen en door dalen, waarbij 
hij nimmer teleurstelde. De meest ethische partner 
die ik ooit heb gezien, of in elk geval heb gehad…. 
Zijn eerlijkheid gaat zo ver, dat hij zelfs (als hij 
dummy werd en niemand wat vroeg) allerlei 
informatie over ons bieden gaf, waardoor de 
downstart regelmatig werd gevonden. Ook daarvoor 
muito obrigado Svende. Ondanks zijn eerlijkheid 
probeerde hij toch menigeen aan tafel te bestelen en 
dat lukte hem ook vaak. Hierdoor was hij eigenlijk 
een eerlijke dief (Svende é um Ladrão verdade).  
Beste Svende, het was een genoegen om jou als 
partner te hebben. Ik zal je missen, maar eerst ga ik 
een paar weken met je mee! Het ga je goed! Dit was 
uw eerste les Portugees! 
 
Agora eu tenho muito saudades para você! Um 
abraço forte! 
Marcelo Loja 
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Door: Koeno Brouwer 
 
 
 
Patton geeft mij niet onmiddellijk een warm gevoel. 
Bovendien hadden mijn reguliere partners geen zin 
om met me te spelen en dus besloot ik maar niet 
naar het Onstein Patton toernooi te gaan ondanks 
dat ik vorig jaar met Remco Brüggemann, Henk 
Willemsens en Merijn Groenenboom derde was 
geworden. Echter een week van tevoren belde de 
voorzitter van Star Ronald Hagoort mij persoonlijk en 
vroeg of ik met een zelf uit te kiezen partner met hem 
en Rik Doodkorte het Onstein toernooi wilde spelen. 
Tja de voorzitter weigeren kan natuurlijk niet dus met 
een gezonde tegenzin zocht ik naar een minder 
reguliere partner. Uiteindelijk bleek Loek Verhees 
senior bereid met me te spelen. Hij zei zelfs graag, 
maar we weten allemaal dat Loek een uiterst aimabel 
mens is.  
 
Op zondagmorgen negen uur vertrokken we vanaf 
station Driebergen met Rik – voor, na en geregeld 
zelfs tijdens het bridge goed gehumeurd – en met 
Ronald – altijd goed gehumeurd – naar kasteel 
Onstein. Loek senior werd door Louk junior 
opgehaald ook al omdat senior pas een meniscus 
operatie had ondergaan. Zoon Louk zouden we later 
nog wel tegenkomen, want de Oranje teams met vele 
andere prominenten waren aanwezig. Voor aanvang 
van het toernooi werd wegens de vele verdiensten 
aan de sponsor de heer Melchers de hoogste 
onderscheiding de gouden hartenspeld uitgereikt 
door de voorzitter van de NBB. Enkele weken later 
zou hij zich met onmiddellijke ingang uit het 
sponsorcomité terugtrekken. 
 
Twaalf ronden van 4 spellen. Op ieder spel kon een 
parenscore van 0-2, 1-1 of 2-0 gemaakt worden. Dus 
in één ronde waren er acht parenpunten te verdelen 
en verder nog acht viertallenpunten. We begonnen 
goed met een rondje van 13-3. Vervolgens moesten 
we tegen het Nederlandse seniorenteam. Het eerste 
spel hadden we over geluk niet te klagen. Loek 
“opende” in de vierde hand 1SA (15-17), maar achter 
hem was in de eerste hand 1♣ geopend. Ik had 10 
punten en paste met enig vertrouwen dat het met 11-
14 punten bij maat wel gemaakt zou worden. Dat 
klopte: +3. 

Op de andere tafel boden Onno Janssens en Wim 
Boegem een volstrekt normale 4♥ die echter één 
down ging. Twee andere spellen sloegen uit en het 
laatste spel bracht de beslissing.  
 
O / - Ronald Hagoort  
  ♠ B109   
  ♥ V32   
  ♦ HB9   
  ♣ A9xx   
Willem Boegem   Onno Janssens
♠ 864 ♠ 7532 
♥ 86 ♥ AHB4 
♦ V10 ♦ Axxxx 
♣ B108xxx   

N

O

Z

W

 ♣ - 
  Rik Doodkorte  
  ♠ AHV   
  ♥ 10975   
  ♦ 8xx   
  ♣ HVx   
 
 
W N O Z 
pas pas 1♦ dbl 
pas 1SA pas pas 
2♣ dbl redbl pas 
2♦ dbl Allen pas  
 
Ronald besloot met zijn slechte 11 punten en zijn 
miserabele verdeling tot het uitstekende bod van 
1SA. Dat was de inleiding tot een positieve score 
voor ons.  
Na de start van ♣H maakte de leider in totaal drie 
ruitenslagen, omdat met troef acht van zuid op een 
gegeven moment de derde ruitenslag werd binnen 
gehaald voor NZ, en verder nog twee hartenslagen 
en een aftroever. Twee down voor +300. De senioren 
aan onze tafel boden met hun 25 punten wel 3SA dat 
kansloos één down ging. Opnieuw 13-3 voor ons. 
 
Zoals zo vaak wisselt pech en geluk elkaar 
regelmatig af. Zo ook nu. In de derde ronde hadden 
we redelijk veel pech. Het eerste spel boden Loek en 
ik met een zes twee schoppenfit 5♠ dat precies 
gemaakt werd. Een minder goed bod tussendoor van 
mij was daarbij de reden dat wij niet in het goede 
slem van 6♦ terecht kwamen. De tegenpartij op de 
andere tafel kwam er helemaal niet uit en eindigde in 
een zes één hartenfit in 4♥ dat door een 
merkwaardige speling van het lot altijd met twee 
overslagen gemaakt kon worden. Op het volgende 
spel boden Loek en ik een prima 5♦ dat door een 4-1 
troefzitsel één down ging. Tegenpartij bood slechts 
2SA voor contract! Dat betekende al een verlies van 
4 parenpunten en een aantal impen. Deze zitting 
ging verloren met 3-13.  
  



Star wint het Onstein Patton toernooi 

Star Magazine nummer 56   pagina 4 

De vierde ronde tegen een goed team met aan onze 
tafel het nieuwe paar de jeugdige Jacco Hop en 
Marco Ter Laare bracht een regelmatige 
overwinning. Ons viertal deed het op alle spellen 
structureel beter: 15-1.   
 
De vijfde ronde opereerden we tegen Frans Borm en 
Vincent Pagter met twee dames uit het Nederlandse 
jeugdteam waarin Frans zelf als coach optreedt.  
 
O / NZ Loek Verhees   
  ♠ AV2   
  ♥ A105   
  ♦ 8   
  ♣ V95432   
Meike Wortel   Frans Borm 
♠ B53 ♠ 10987 
♥ HV ♥ 9732 
♦ VB10743 ♦ AH6 
♣ A7   

N

O

Z

W

 ♣ H6 
  Koeno Brouwer  
  ♠ H64   
  ♥ B864   
  ♦ 952   
  ♣ B108   
 
 
W N O Z 
  pas pas 
1♦ 2♣ dbl 3♣ 
pas pas dbl pas 
…..pas pas   
 
Meike paste na de tweede dubbel na een lange 
denkpauze. Het probleem was natuurlijk het 
ontbreken van een vierkaart hoog. Met een zeskaart 
ruiten is een 3♦ bod normaal gesproken te 
prefereren. Het uiterst lichte 3♣ bod van zuid maakt 
het erg lastig, want Frans weet niet zeker of zijn 
partner geen vierkaart hoog heeft. Haar pas kan een 
minimum met eventueel toch een vierkaart hoog 
inhouden.  Een juiste analyse van west na het 
tweede doublet moet toch leiden tot vermoedelijk een 
4432 bij oost. Met een 5-4 hoog zou Frans wellicht 
zijn 5-kaart (na een doublet non forcing) hebben 
geboden. De tegenpartij heeft door zijn bieden 
wellicht negen kaarten in klaver dus Frans twee. De 
Law geeft aan dat je met een zes drie fit normaal 
gesproken door moet bieden tot driehoogte. Dat klopt 
hier ook. 3♦ is het prima contract dat in deze 
biedserie voor OW bereikbaar was. Zelfs 3SA wordt 
eenvoudig gemaakt. 3♣ is goed speelbaar en 
bovendien niet down te krijgen. Rik en Ronald 
brachten met de OW handen een 2S contract thuis! 
 
Het laatste spel bracht eveneens een verrassend 
resultaat.  
 
 

Je hebt in handen ♠x, ♥Bxxx, ♦HBx, Hxxxx en de 
bieding gaat achter je 1♠, maat 2♥ en voor je 4♠. Wat 
bied je? 
Frans Borm bood met deze hand 5♥. Lijkt niet zo 
gek, maar zijn jeugdige partner had wel erg weinig: 
 
 Loek Verhees  
  ♠ 854   
  ♥ 7   
  ♦ AV102   
  ♣ AB987   
Meike Wortel   Frans Borm 
♠ B762 ♠ 3 
♥ AH986 ♥ B432 
♦ 954 ♦ HB3 
♣ 2   

N

O

Z

W

 ♣ H6543 
  Koeno Brouwer  
  ♠ AHV109   
  ♥ V106   
  ♦ 876   
  ♣ V10   
 
Loek die sterker was dan zijn 4♠ barragebod deed 
vermoeden, doubleerde dat contract dankbaar en 
werd beloond met een positieve score. Na een 
schoppenstart en troef na verloor Meike vier slagen 
voor -500 terwijl 4♠ één down gaat indien er door 
west op tijd ruiten wordt ingespeeld. Op de andere 
tafel +90 voor ons! Dat leidde tot een 15-1 
overwinning. Later zou blijken dat deze overwinning 
cruciaal was. Dit viertal zou zich goed herstellen en 
uiteindelijk tweede worden.  
 
De zesde ronde bracht ons tegen Anton Maas en 
Bep Vriend spelend met de twee bekende sponsoren 
Drenkelford en Abram. Ook dit viertal zouden we aan 
onze zegekar binden. Ondanks een te optimistische 
7♠ door mij geboden direct na een 2♠ bod van 
partner. Echter met zoveel overtuiging dat Anton 
Maas met ♠Bxxx, ♦A en nog wat verdwaalde punten 
niet durfde te doubleren. Mijn kaart was: ♠AHV10, 
♥AHBxxx, - , ♣Axx. Omdat partner in aanvang nog 
maakkansen zag ging dit contract zelfs vier down 
voor -200 terwijl onze maten 6♠ al doubleerden voor -
300. Omdat we de andere spellen beduidend beter 
deden dan onze opponenten, wonnen we opnieuw 
met 15-1. 
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Vanaf de zevende ronde kregen de matadoren op de 
tafel 1 tot en met 4 voorgesorteerde spellen. Deze 
ronde speelde we tegen een wat minder sterk team 
vier tamelijk saaie spellen, waarin één spel bepalend 
was. Een tegenstander aan onze tafel durfde het aan 
na het biedverloop 1♥ van mij, pas bij partner en 1♠ 
van Loek op ♠Vx, ♥Vxx, ♦xxx, ♣ABxxx met 2♣ te 
volgen. Daar konden wij niet tegen op, want zijn 
partner bleek een 5-5 laag te hebben en nam niet 
kwetsbaar het uiteindelijke bod van 4♠ vrolijk uit met 
5♣. Wij verloren uiteraard dik op dit spel en de match 
met 6-10. Jammer, maar deze domme pech brak ons 
moraal niet.  
 
In de achtste ronde speelden we tegen een Duits 
team met onder meer de charmante Daniela von 
Arnim met Ludewig en Rohowski in de gelederen. In 
deze ronde leden we enig verlies op een spel waarbij 
een Lavinthal signaal niet goed geïnterpreteerd werd. 
Daarmee verloren wij deze verder correct verlopen 
match met weinig boeiende spellen met 7-9.  
 
Ronde negen bracht ons tegen Onstein 2 bestaande 
uit de Kootstra’s en IJsselmuiden met Steenbakkers. 
Wij begonnen wat ongelukkig met een hartenstart 
van Bxxxx (mijn enige punt) tegen een scherpe 3SA. 
Loek werd vervolgens iedere keer geplaatst en het 
slot was dat ze het contract precies maakten waar 
onze partners in 1SA zelfs één down gingen. Op het 
volgende spel revancheerden we ons. Loek opende 
met een mooie 19 punter ♠A10x, ♥AHx, ♦Hx, ♣HVxxx 
met 2SA en ik bood met ♠B98, ♥10x, ♦Axxxx, ♣1097 
al even onvervaard 3SA. Toen er onder ♥VBxx met 
een kleine harten werd gestart en Louk ♥10 maakte 
was het contract dicht. Onze partners boden 2♥ dat 
één down ging! Gelukkig boden Rik en Ronald een 
50% slem van 6♠ niet, waarin Onstein tegen ons één 
down ging na een mislukte snit op ♦H. Dat bracht 
winst waardoor deze ronde met 10-6 gewonnen 
werd.  
 
Ronde tien tegen Nijmegen met Drijver - Oltmans en 
Janssen -Top. Het eerste spel bracht grote winst. 
 
13. N / Allen   
  ♠ 9   
  ♥ 1072   
  ♦ V953   
  ♣ H10986   
Loek Verhees   Koeno Brouwer
♠ 107653 ♠ AHVB2 
♥ H96 ♥ A854 
♦ 642 ♦ 107 
♣ A4   

N

O

Z

W

 ♣ V5 
    
  ♠ 84   
  ♥ VB3   
  ♦ AHB8   
  ♣ B732   
 

 
W N O Z 
 pas 1♠ Dbl 
2SA * 3♣ 4♠ Allen pas
 
* 2SA moest 3♣ zijn hetgeen een 8-11 of 16+ zonder 
singleton met een 4+ schoppenfit aangaf. 2SA gaf 
ook een (lichte) invite of sterker aan maar met een 
singleton. Loek had zijn mooie 7punten met een 
extra schoppen opgewaardeerd tot een lichte invite 
waardoor ik eenvoudig 4♠ kon bieden. Na de start 
van ♦A en ♦H na kon zuid ondanks het klaverenbod 
van partner nog steeds niet verzinnen dat klaver na 
goed zou kunnen zijn. Toen hij opnieuw ruiten 
speelde en de harten rond bleken te zitten, werd 4♠ 
gemaakt. Op de andere tafel boden ze 1♠ pas 3♠ 
einde. Dat werd met een overslag gemaakt. Omdat 
onze tegenstanders later zelf nog een keer in 4♠ één 
down werden gespeeld en Rik en Ronald zich 
beperkten tot het goede 3♠ wonnen we deze ronde 
vrij overtuigend met 12-4. 
 
Ronde elf treden we aan tegen team Van Dijk. 
Inmiddels stonden we enige punten los van de 
anderen en was het zaak te consolideren. Het eerste 
spel (nummer 17) lukte dat helemaal niet omdat de 
tegenpartij een dichte 5♦ bood, waarin Rik en Ronald 
4♦+1 maakten. Spel 18 was interessant. 
 
18. O / NZ   
  ♠ H9   
  ♥ HV108732   
  ♦ B7   
  ♣ B9   
Loek Verhees sr   Koeno Brouwer
♠ 1082 ♠ AVB75 
♥ AB9654 ♥ - 
♦ 32 ♦ H1064 
♣ V10   

N

O

Z

W

 ♣ H653 
    
  ♠ 643   
  ♥ -   
  ♦ AV984   
  ♣ A8742   
 
 
W N O Z 
  1♠ 2♦ 
2♠ 3♥ 3♠ Allen pas
 
Ondanks het hartenbod van partner kwam zuid met 
♣A uit. Merkwaardig. Na enig denken vervolgde zuid 
met ♠3 via de 2 en de 9 voor mijn Boer. Nu een 
kleine klaver naar de vrouw van de dummy 
waaronder noord zijn boer deponeerde. Ik miste nog 
de 7 en de 8 van klaveren en wie had ♠H? Het is 
Patton dus zoveel mogelijk slagen maken. Kon ik een 
klaveren aftroever maken. Eerst maar eens ♥A 
spelen en in de hand een ruiten weg. Die had zuid 
natuurlijk niet anders zou hij wel harten gestart zijn of 
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vervolgd na ♣A. Een voordeel was dat zuid weer aan 
slag was en ingegooid leek. Na lang denken speelde 
hij een klavertje. Dummy gooide een harten weg en 
noord troefde met ♠H. Noord legde ♥H op tafel die ik 
troefde en een paar rondjes schoppen speelde. Zuid 
gooide niet helemaal correct af en ik kon ten slotte 
nog mijn ♦H maken voor één down.  
Achteraf is te zien dat ik het spel eenvoudig had 
kunnen maken. Als ik in slag drie ♠A speel, de laatste 
schoppen bij zuid er uit haal, een kleine klaveren 
naar de vrouw, op ♥A een ruiten weg gooi, terug keer 
naar de hand via een harten introever, ♣H incasseer 
en zuid vervolgens ingooit met een kleine klaveren. 
Zuid kan dan, als hij die bewaard heeft, zijn vijfde 
klaveren incasseren, maar moet vervolgens mij met 
ruiten nog een slag geven. Dan zou ik vijf 
schoppenslagen, twee klaverslagen, ♥A en één 
ruitenslag hebben gemaakt.  
Rik en Ronald maakten hun misstap op het vorige 
spel weer goed door de tegenpartij in 4♠ te doubleren 
voor twee down of +300.  
 
Spel 19 boden Rik en Ronald met een dubbele fit in 
harten en ruiten de manche in harten uit , terwijl de 
tegenpartij in 4♦+1 bleef steken. Spel 20 bracht enig 
verlies omdat ik met ♠-, ♥xxxx, ♦Axxx, ♣H10xxx na 
een 2♠ Muiderberg van partner 2SA bood om in een 
minor te eindigen. Dat was nog legaal, maar na het 
3♦ bod van Loek meende ik nog eens barrage 4♦ te 
moeten bieden. Loek had een minimum met een 
driekaart harten. Het was niets voor de tegenpartij en 
wij gingen drie down voor -300. Op de andere tafel 
hield men het bij 3♦ voor gezien. Dat ging slechts 
twee down. Toch weer een kleine maar nuttige 
overwinning van 9-7 die ons dichter bij de eindzege 
bracht.  
 
Met negen punten voorsprong gaat Star 2 de 
twaalfde en laatste ronde in. Daarin treden Rik 
Doodkorte en Ronald Hagoort aan tegen Jan van 
Cleeff met Vincent Kroes en Loek Verhees sr met 
Koeno Brouwer tegen LoukVerhees jr met Jan 
Jansma. Vier spellen die de beslissing over het 
toernooi zullen brengen. De spellen bij ons op tafel 
worden gespeeld in de onderstaande volgorde.  

 
23.  Z / Allen Louk Verhees jr  
  ♠ B3   
  ♥ 95   
  ♦ 8632   
  ♣ AHB109   
Loek Verhees sr   Koeno Brouwer
♠ AV87 ♠ H10 
♥ 43 ♥ AB8 
♦ H54 ♦ VB109 
♣ 8743   

N

O

Z

W

 ♣ V652 
  Jan Jansma  
  ♠ 96542   
  ♥ HV10762   
  ♦ A7   
  ♣ -   
 
W N O Z 
   pas 
pas pas …. 1♣ 2♦ 
pas 2♠ pas 3♥ 
Allen pas    
  
Het begon meteen al met een moeilijke beslissing. 
Na drie passen, zou ik openen of met weinig in de 
hoge kleuren het spel weer in het board stoppen? 
Dertien punten met een mooie vierkaart ruiten. Het 
speelde door mijn hoofd partner kan met 11 punten 
gepast hebben en dan is het misschien koud 3SA 
voor ons. Toch maar openen. Daar kreeg ik 
onmiddellijk spijt van. Jan Jansma veerde op, want 
hij had kennelijk al moeite in de eerste hand te 
passen. Hij bood als een speer 2♦ hetgeen minimaal 
twee vijfkaarten hoog beloofde. Daar had je het 
gedonder al. Loek sr hield zich gelukkig koest met 
zijn negen punten en Jan Jansma kon de verleiding 
niet weerstaan na 2♠ van partner nog even 3♥ te 
bieden. Dat bleek niet te maken en ik schreef 
opgelucht +100. Echter in een Patton toernooi speel 
je met twee paren en in ons geval heette één lid van 
ons nevenpaar Rik Doodkorte. Een goede bridger die 
altijd wel verassingen in petto heeft. Die kunnen ten 
gunste van jou uitvallen maar ook wel eens ten 
gunste van de tegenpartij. Één van de 
eigenschappen van deze opmerkelijke bridger is dat 
hij altijd wel een argument vindt om te bieden. Deze 
keer was het een 65(20) verdeling. Dat heb je toch 
niet iedere dag en de kans om dat te laten horen wil 
je je zeker niet laten ontglippen. Dus Rik opende met 
de zuidhand 1♥. Daarna stopte de machine pas bij 
4♥ en dat ging 3 down.  
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Het volgende spel is een vrij normaal spel maar in 
Patton waarbij het parenaspect een wezenlijke rol 
speelt, zit er toch nog een addertje onder het gras.  
  
24.  W / - Louk Verhees jr  
  ♠ B   
  ♥ 932   
  ♦ B3   
  ♣ HVB9872   
Loek Verhees sr   Koeno Brouwer
♠ A62 ♠ V87 
♥ V7 ♥ AH1085 
♦ H87654 ♦ A10 
♣ A5   

N

O

Z

W

 ♣ 643 
  Jan Jansma  
  ♠ H109543   
  ♥ B64   
  ♦ V92   
  ♣ 10   
 
W N O Z 
1♦ 3♣ 3♥ Pas 
3SA Allen pas   
  
Zoon Louk wil het pa natuurlijk zo lastig mogelijk 
maken en biedt zwak 3♣.  
 

 
          Louk Verhees jr 
“Pa maakte het mij vroeger ook lastig, 
mag ik nu een keer?” 
 
Heeft hij nu een zes- of een zevenkaart? Pa Loek 
houdt de ♣H uitkomst veiligheidshalve een keer op, 
speelt vervolgens een ruiten naar de 10 van de 
dummy en maakt “slechts” 11 slagen.  
 
Op de andere tafel werd er eveneens met 1♦ 
geopend en Ronald Hagoort paste na een 
denkpauze waarna het eindcontract van 3SA werd 
bereikt. Rik startte met ………..♣10 en er werden ook 
11 slagen gemaakt, maar na tussenkomst van de 
arbiter werd dat terug gedraaid en “veroordeeld” tot 
een schoppenstart met 12 slagen gemaakt.  

 
21.  N / NZ Louk Verhees jr  
  ♠ AV107   
  ♥ A9543   
  ♦ 97   
  ♣ B10   
Loek Verhees sr   Koeno Brouwer
♠ B8 ♠ H95 
♥ VB ♥ H10872 
♦ HB10542 ♦ A8 
♣ V72   

N

O

Z

W

 ♣ A83 
  Jan Jansma  
  ♠ 6432   
  ♥ 6   
  ♦ V63   
  ♣ H9654   
 
W N O Z 
 1♥ pas 1♠ 
2♦ 2♠ 2SA * Pas 
3♦ Allen pas   
 
Loek volgt met een lichte 2♦ en heeft voor een bod 
op tweehoogte normaal gesproken een behoorlijke 
hand. 2SA is forcing en belooft minimaal een goede 
verhoging tot 3♦. Dat helpt me natuurlijk helemaal 
niet uit de problemen, want partner antwoordt zoals 
verwacht met 3♦ en nu ben ik weer. Ik besluit te 
passen. De zuidhand heeft weliswaar erg weinig 
punten maar daarbij helaas wel ♦V en 3SA zou 
weinig problemen opgeleverd hebben. Jan van Cleeff 
en Vincent Kroes brengen het ook slechts tot 2SA 
maar scoren plus twee. Dit is de derde minder goede 
score, waarvan wij overigens geen weet hadden. Wij 
denken dat alles een beetje normaal verlopen is en 
dat de score in evenwicht is. Bovendien stonden we 
bij aanvang van deze ronde 9 punten voor. Dus wat 
kan ons gebeuren? 
 



Star wint het Onstein Patton toernooi 

Star Magazine nummer 56   pagina 8 

Dan komt het laatste spel. Of het nu een WK – 
waarbij Laurenzo Lauria zich vergrijpt tijdens het 
bijspelen in de dummy – of het is een ander 
kampioenschap, het laatste spel is opvallend vaak 
van beslissende betekenis. Zo ook nu. 
 
 
 
22.  O / OW Louk Verhees jr  
  ♠ B632   
  ♥ V6   
  ♦ 8643   
  ♣ B53   
Loek Verhees sr   Koeno Brouwer
♠ - ♠ A854 
♥ B109874 ♥ AH 
♦ AB5 ♦ V972 
♣ A862   

N

O

Z

W

 ♣ HV7 
  Jan Jansma  
  ♠ HV1097   
  ♥ 532   
  ♦ H10   
  ♣ 1094   
 
 
W N O Z 
  1♦ 2♥ ??? 
pas pas dbl 2♠ 
4♥ pas 4SA Pas 
5♥ pas 6♥ Allen pas 
  
Bij het 2♥ bod zegt zoon Louk “zwak”. Ik doubleer 
met mijn sterke hand en Jan biedt 2♠, waarop zoon 
Louk zegt” O ja, 2♥ is wel zwak maar het kan harten 
of schoppen zijn”. Loek denkt: okay dan heb ik een 
bod en biedt 4♥. Pa Loek had dus een strafpas en 
biedt nu de manche uit met de wetenschap dat ik 
wellicht kort in harten ben en nog niet meer dan een 
minimale opening heb aangegeven. Jonge Louk past 
en ik roep de arbiter omdat de bieding mogelijk 
anders verlopen zou zijn indien zoon Louk pa niet 
“misleidt” zou hebben. Marc van Beijsterveldt zegt 
tegen me dat, indien ik denk nadeel te hebben 
ondervonden, ik altijd na afloop kan protesteren. Nu 
kan ik rustig verder bieden. Dat doe ik dan ook en 
vraag met 4SA naar het aantal Azen van Loek sr. 
Twee Azen leek mij een redelijke kans op slem dus 
6♥ werd het eindcontract. Dat bleek bijzonder 
succesvol, want harten vrouw klein bij zoon Louk en 
♦H10 sec bij Jan Jansma betekende zelfs een 
overslag.  
 

Bij Rik en Ronald ging de bieding als volgt: 
W N O Z 
Vincent 
Kroes 

Ronald 
Hagoort 

Jan v 
Cleeff 

Rik 
Doodkorte 

  1♣ 1♠ 
2♥ 3♠ 3SA Allen pas 
 
Na het wel erg rustige en onderboden 3SA met de 
vele controles van oost was slem uitgesloten. Een 
strafdoublet had nog 800 opgeleverd en met op tijd 
troef inspelen zelfs 1100. Zelfs dat zou onvoldoende 
tegenover het mooie slem geweest zijn. We verloren 
nu nipt met 7-9 en werden ruimschoots eerste in het 
eindklassement. Een prachtige overwinning die dik 
verdiend genoemd mag worden omdat ons team van 
het begin af aan vrijwel bovenaan stond en alle 
sterke teams op haar weg naar de overwinning 
ontmoet heeft.  
  

 
 
De glorieuze winnaars: Rik, Ronald, Loek en Koeno        
(foto Ronald Brantsma) 
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Door: Jules van Ogtrop 
 
Hoe het met me gaat? Dank u stukken beter. Mijn 
galblaas is er uit en dat blijkt één van die 
lichaamsdelen te zijn die ik op mijn leeftijd kan 
missen als kiespijn. Het meest opmerkelijke tijdens 
mijn ziekte waren mijn koortsdromen. Klaarblijkelijk 
ben ik cartomanisch depressief want al mijn kwalen 
beeldde ik uit in speelkaarten. Als ik misselijk was 
geweest lag ik uren te piekeren of ik schoppen zeven 
of schoppen vijf had uitgekotst. Allerlei spellen waar 
ik recentelijk onder had geleden teisterden mij in mijn 
slaap. 
 
O / OW Hr Virus  
  ♠ A983   
  ♥ B73   
  ♦ H952   
  ♣ H5   
   Patiënt  
♠ 742 ♠ H105 
♥ - ♥ HV642 
♦ 104 ♦ AV73 
♣ V10987432   

N

O

Z

W

 ♣ 6 
  Mevr Schimmel 
  ♠ VB6   
  ♥ A10985   
  ♦ B86   
  ♣ AB   
 
W N O Z 
  1♥ pas 
pas dbl pas 3SA 
Allen pas    
 
Het bieden van mevrouw Schimmel is van een 
onbegrijpelijke inconsequentie. Eerst past ze; je zou 
zeggen om me in de val te laten lopen. Dan krijgt ze 
de kans om mij 1♥ gedoubleerd tegen te spelen en 
dan knalt ze 3SA. Overigens was het een geniale 
beslissing want na een doublet loopt mijn partner 
weg naar 2♣ waarbij ze zelfs 4♣ kan maken. Hadden 
de klaveren bij ons 6 -3 of 5 -4 gezeten dan was 3SA 
onmaakbaar. Nu was het niet te verbranden.  
 
Badend in transpiratie kreeg ik het volgende spelletje 
voorgeschoteld.  

  
Z / OW   
  ♠ B5   
  ♥ A743   
  ♦ A92   
  ♣ A643   
Hr Herpes   Coryne 

Bacterie 
♠ V876 ♠ 43 
♥ B9 ♥ V10865 
♦ V85 ♦ B10 
♣ HVB10   

N

O

Z

W

 ♣ 9875 
  Patiënt   
  ♠ AH1092   
  ♥ H2   
  ♦ H7643   
  ♣ 2   
 
W N O Z 
   1♠ 
pas 2♣ pas 2♦ 
pas 3SA pas 4♦ 
pas 4♠ Allen pas  
 
Mijnheer Herpes kwam uit met ♣H voor ♣A van de 
dummy. Met mijn verhitte brein maakte ik de 
opmerking: “♠V hoeft maar goed te zitten en we 
maken slem”. Van tafel speelde ik ♠B die ik liet 
doorlopen naar ♠V van west. Toen kon ik het contract 
niet meer maken. Ik troefde ♣V en trachtte de 
resterende troeven te trekken. Toen die niet 3 – 3 
vielen was er geen redden meer aan. Ik verloor nog 
een ruiten en twee klaveren. Mijnheer Herpes was er 
als de kippen bij om me te vertellen hoe ik het had 
moeten doen. Aas en Heer van troef spelen en dan 
de ruiten vrij spelen. West maakt dan ♦V en twee 
troeven.  
 
Terwijl mijn temperatuur langzaam naar de veertig 
graden steeg moest ik aantreden tegen twee frivole 
jonge meiden: Salmonella en Scarlatina die me niet 
alleen te grazen namen maar me ook nog in mijn 
gezicht uitlachten.  
 
Z / Allen Scarlatina  
  ♠ V86   
  ♥ V4   
  ♦ AH842   
  ♣ V63   
Patiënt        
♠ H10 ♠ A 
♥ A86 ♥ B109732 
♦ V7 ♦ 965 
♣ B98752   

N

O

Z

W

 ♣ A104 
  Salmonella  
  ♠ B975432   
  ♥ H5   
  ♦ B103   
  ♣ H   
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W N O Z 
   1♠ 
pas 4♠ Allen pas  
 
Ik kwam uit met ♣9 die mijn partner liet uitlopen naar 
♣H. Er volgde ♥5 voor ♥V want ik zag geen 
noodzaak om met ♥A op te stappen. Van tafel werd 
♣6 gespeeld en mijn partner was bang dat zuid nog 
♣B zou hebben en legde ♣A door zuid getroefd. Zuid 
stak over naar ♦H en op ♣V ging ♥H weg. Een harten 
werd in de hand getroefd en toen volgde een kleine 
schoppen. Als Salmonella ♠A niet had dan zou ze in 
de eerste hand kwetsbaar hebben geopend met 
maximaal acht punten. Ik legde ♠H met desastreus 
gevolg. 4♠ die eigenlijk down moet, werd gemaakt 
met twee overslagen. Toen ik protesteerde tegen de 
opening kreeg ik een systeemkaart voor mijn neus 
gedouwd waarop stond dat openingen in de eerste 
hand heel licht konden zijn. Scarlatina beweerde 
verder bij hoog en bij laag dat ze gealerteerd had. 
 
Terwijl het ziekenhuispersoneel met bezorgdheid 
mijn ijlen aanhoorde moest ik in het strijdperk tegen 
oud-international Jaap Streptokokkes en zijn partner 
Pseudomonas berucht om zijn zwakke 
sprongvolgbiedingen.  
 
Z / NZ   
  ♠ AV1095   
  ♥ 653   
  ♦ V72   
  ♣ 54   
Pseudomonas   Jaap 

Streptokokkes 
♠ 842 ♠ H73 
♥ VB10987 ♥ 4 
♦ 543 ♦ HB106 
♣ 6   

N

O

Z

W

 ♣ HB1092 
  Patiënt  
  ♠ B6   
  ♥ AH2   
  ♦ A98   
  ♣ AV873   
 
W N O Z 
   1♣ 
2♥ 2♠ pas 3SA 
pas pas dbl Allen pas 
 
♥V nam ik met ♥A. ♠B werd door oost gedoken. ♠6 
naar ♠9 werd door Jaap genomen met ♠H. ♣B was 
voor mijn ♣V. Wat nu? Ik was er van overtuigd dat 
Jaap alle plaatjes buiten de harten had. Als ik hem 
zijn hoge klaveren laat maken, moet hij ruiten of 
schoppen brengen en dan is het contract gemaakt. 
Onder mijn ♣A gooide Jaap echter ♣9. Hij kwam aan 
slag met ♣10 en incasseerde ook ♣H. Met de 
zorgvuldig bewaarde ♣2 bracht hij mij weer aan slag. 
Ik probeerde nog ♦9 maar ook die liet hij mij houden. 

Ik mocht nog ♥H en ♦A maken maar toen was het 
afgelopen. Ik vroeg hem om de po en spuugde ♣3 
uit. 
Ik was nu in een cruciaal stadium beland. De zuster 
kwam elk half uur kijken en constateerde opgelucht 
dat de koorts wat ging zakken. Tegenover ons zaten 
twee zorgzame vrouwen: Penny en Ciline. 
 
Z / Allen   
  ♠ 84   
  ♥ AV74   
  ♦ VB83   
  ♣ AH9   
Penny   Ciline 
♠ 10 ♠ B97632 
♥ 108632 ♥ HB 
♦ 95 ♦ 10762 
♣ VB1063   

N

O

Z

W

 ♣ 8 
  Patiënt   
  ♠ AHV5   
  ♥ 95   
  ♦ AH4   
  ♣ 7542   
 
W N O Z 
   1SA 
pas 2♣ pas 2♠ 
pas 5SA pas 6SA 
Allen 
pas 

   

 
Het was een koortsachtig biedverloop dat in een 
slecht slem uitmondde. Penny kwam uit met ♣V 
genomen op tafel. Bij Ciline de ♣8 en dat was voor 
mij een gouden kaart omdat ik nu ♣7 kon vrij spelen. 
Ik stak over naar ♦A en speelde klaveren. Penny 
legde ♣10 en dat had de schat wellicht beter niet 
kunnen doen. Ik nam op tafel en speelde ♣9 na voor 
♣B van Penny. Ciline had twee keer schoppen 
bijgegooid die ze ondanks mijn schoppen kennelijk 
kon missen. Penny keek mij heel lief aan en trok ♥8 
na. Aan haar gezicht kon ik zien dat ze ♥H niet bezat. 
Ik nam met ♥A, stak over naar ♦H en incasseerde ♣7. 
Bij het afspelen van de ruiten kwam Ciline in een 
schoppen-hartendwang. Sindsdien is het 
bergopwaarts met me gegaan al heeft de chirurg 
voor dat hij mijn galblaas verwijderde eerst nog wat 
ontstoken speelkaarten uit mijn buikholte 
weggehaald.  
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Door: Johan Strous 
 
 
 
 
 
Op 26 oktober 2004 is de finale om het 
clubkampioenschap viertallen gespeeld. Na 
ongeveer vier avonden waarop acht wedstrijden 
Zwitsers zijn gespeeld begon met de kwartfinale de 
knock-out fase. Uiteindelijk bereikten de teams 
Willemsens en Leeuwenburgh de finale. Het team 
Willemsens, bestaande uit Remco Brüggemann & 
Henk Willemsens en Dennis Kruis & Jan Timmer, 
was uitgesproken favoriet, omdat het merendeel van 
de spelers uitkomen in de meesterklasse. Jan 
Timmer viel in voor de afwezige Kees Jan 
Willemsens. Het team Leeuwenburgh, bestaande uit 
Ed Kuijpers & Edwin Stoel en Stef Leeuwenburgh &  
Rob Pronk, kon vanuit de underdog positie vrijuit 
spelen. De gevolgen waren desastreus voor team 
Willemsens; het werd door het in de tweede divisie 
spelend viertal Leeuwenburgh verslagen met de niet 
mis te verstane cijfers van 109 tegen 60 IMP's. 
 
Dit verslag zal voornamelijk gaan over de duurdere 
spellen, de tientjes. Dit zijn spellen waarin 10 of meer 
imp's door een partij worden gescoord. Maar eerst 
iets over de aard van de spellen en de aard van de 
scores. En allereerst een toelichting op de 
prestatielijst van de twee finalisten in deze interne 
competitie. 
 
Het team Willemsens moest tot en met de halve 
finale in 11 wedstrijden aantreden tegen een A-team; 
in 1 wedstrijd werd tegen een B-team gespeeld. De 
score bedroeg 226 VP, dit is gemiddeld 18,8 VP. 
Het team Leeuwenburgh speelde tegen A-, B- en C-
teams respektievelijk 4, 6 en 2 wedstrijden. De score 
bedroeg 210 VP, dit is een gemiddelde van 17,5 VP. 
Het team Willemsens zat vanaf het begin in de top-3 
van het klassement. Het team Leeuwenburgh wist 
zich niet te plaatsen voor de kwartfinale; het team 
kwam als beste van de rest in de halve finale terecht. 
De favorietenrol is wel duidelijk na deze beschouwing 
van de prestaties. Maar de finale is slechts een 
wedstrijd over 28 spellen en dus is er niks met 
zekerheid te zeggen over de uitslag. Een enkel slem 
of manche kan beslissend zijn voor het 
kampioenschap. 
 

De 28 spellen kunnen in vier verschillende 
categorieën worden ingedeeld. 

1. Deelscores. Op beide tafels is het 
eindcontract een deelscore. Slechts 4 
spellen, 15%, vallen in deze categorie. 
Uitslag: 9 - 10 imp, 1 imp winst voor 
Leeuwenburgh. 
Het lage percentage van 15% in deze 
categorie verklaart waarschijnlijk voor een 
groot gedeelte de forse uitslag. In deze 
wedstrijd wordt op 85% van de spellen een 
manche of hoger geboden. In de analyse van 
andere wedstrijden die over meer dan 100 
spellen gaan ligt dit percentage op 75%. De 
spellen in deze finale zijn dus grillig geweest. 

2. Manches of slems door beide teams in 
dezelfde windrichting. De helft van de 
spellen, 14, valt in deze categorie. Op 10 
spellen is de score ongeveer gelijk. Op 4 
spellen wint Leeuwenburgh zeer fors: 50 imp. 
Uitslag: 1 - 57 imp, 56 imp winst voor 
Leeuwenburgh. 
Bij grotere wedstrijden, meer dan 100 
spellen, is het percentage van 50% in deze 
categorie ook aangetroffen. Aangezien de 
helft van een wedstrijd in deze categorie 
plaatsvindt, wordt ook het wedstrijdresultaat 
voor een groot gedeelte in deze categorie 
bepaald. In de finale in de Meesterklasse 
over 88 spellen afgelopen januari wist 
Modalfa hier 6 tientjes te scoren tegen 
Lombard slechts 1; in imp's 68 tegen 12. 

3. Manche / deelscore of slem / manche, d.w.z. 
één partij verhoogt de inzet door voor een 
hogere premie te gaan, terwijl de tegenpartij 
aan de andere tafel in een lager contract 
blijft. In deze categorie vallen 6 spellen, 20%. 
Uitslag: 37 -17 imp, 20 imp winst voor 
Willemsens. 

4. Manches of slems in verschillende 
windrichtingen, d.w.z. één partij biedt aan 
beide tafels een manche of slem. In deze 
categorie vallen onder andere reddingen die 
aan de andere tafel niet zijn geboden. Vier 
spellen, 15%, vallen in deze categorie. 
Uitslag: 13 - 25 imp, 12 imp winst voor 
Leeuwenburgh. 
Statistieken van andere wedstrijden geven 
voor de categorieën 3 en 4 samen 25%. Dat 
het percentage in deze finale op 35% ligt, 
geeft ook het grillige karakter van de spellen 
aan. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat team 
Leeuwenburgh heel veel wint op de spellen waarop 
beide teams ongeveer hetzelfde bieden. De uitslag 
van deze 18 spellen is 10 - 67 imp voor 
Leeuwenburgh. In wezen zijn slechts 4 spellen 
verantwoordelijk voor dit verschil. 
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De uitslag van de 10 spellen waarin duidelijk iets 
anders wordt geboden is 50 - 42 imp voor 
Willemsens. 
 
Alvorens met de analyse van de spellen te beginnen 
eerst nog iets over de scores. 

1. Op 9 spellen wordt een score van 10 of meer 
imp behaald. Totaal worden er 111 imp 
gescoord met gemiddeld 12 imp. Team 
Willemsens scoort op 2 spellen positief, op 7 
negatief. Uitslag: 24 - 87 imp, 63 imp winst 
voor Leeuwenburgh. De 9 spellen met zulk 
een hoge score zullen onderstaand nader 
worden bekeken. 
Het aantal tientjes is in deze wedstrijd met 9 
van de 28 spellen uitzonderlijk groot, meer 
dan 30%. De statistieken van andere 
wedstrijden geven een percentage van 
ongeveer 15%, 1 op 7. 

2. Op 8 spellen ligt de score tussen de 3 en 9 
imp. Totaal 49 imp, gemiddeld 6 imp. 
Uitslag: 35 -14 imp, 21 imp winst voor 
Willemsens. 

3. Op 11 spellen wordt gelijk gespeeld, het 
verschil is 0, 1 of 2 imp.Totaal 9 imp, 
gemiddeld 1 imp. Uitslag: 1 - 8 imp, 7 imp 
winst voor Leeuwenburgh. 

 
De tientjes van de finale. 
Onderstaand de tientjes van de wedstrijd. De bieding 
zoals die aan de tafel met Henk Willemsens is 
verlopen, heb ik van Henk ontvangen. Het verslag 
neemt dan ook de gebeurtenissen aan de tafel van 
Henk en Remco van het team Willemsens, op de NZ-
plaatsen, als uitgangspunt. 
 
 
Spel 1: N/-    
  ♠ HB10742   
  ♥ AH86   
  ♦ 7   
  ♣ 72   
    
♠ A96 ♠ 8 
♥ V9 ♥ 7 
♦ A954 ♦ HVB10632 
♣ H654   

N

O

Z

W

 ♣ V983 
     
  ♠ V53   
  ♥ B105432   
  ♦ 8   
  ♣ AB10   
 
W N O Z 
Edwin Remco Ed Henk 
 1♠ 3♦ dbl 
5♦ pas pas dbl 
pas pas pas  
 

Resultaat: 1 down, +100pt NZ 
Andere tafel: NZ 5♠! +1, +750pt NZ 
Team Leeuwenburg wint 650 pt, 12 imp 
 
Het tegenspelen van 5♠ is spannend. Indien O 
wanhopig met de singleton harten uitkomt, dan zal W 
aan slag met troefaas, niet ♦A durven te pakken 
(renonce!) en dus hopen op een hartenintroever plus 
een klaverenslag. Gevolg: +1 in plaats van -1. Dus 
tweemaal bedenken voordat je met een singleton 
start om een introever te willen maken met de 
singleton troef! Na een ruitenstart en het zien van de 
zuidhand en misschien nog een Lavinthal-signaal 
van West is een klaverenvervolg misschien niet meer 
zo moeilijk. 
De kans op een renonce in Noord bestaat alleen als 
Oost heel reëel met 4♦ heeft gepreëmpt. De bieding 
wordt vooral voor Noord dan erg moeilijk als de 4♦ 
van Oost gevolgd wordt door 4♠ en 5♦. Moet Noord 
dan met 3 van de 6 controlekaarten (aas en heer) 
buiten de ruiten nu met een doublet Zuid het zwijgen 
opleggen? Een 5♠ lijkt met zo weinig controles in elk 
geval onverantwoord; bovendien kan het bod van 4♠ 
als gevolg van de preëmpt zowel een magere 8-
punter als een royale 14-punter voorstellen. Als 
Noord zou passen, dan heeft Zuid met slechts 1 van 
de 6 controlekaarten en een zekere ruitenverliezer 
geen keuze: doublet. 
 
Spel 3: Z/OW    
  ♠ H5   
  ♥ 1064   
  ♦ AH742   
  ♣ H43   
    
♠ B7632 ♠ 10984 
♥ B92 ♥ H 
♦ 6 ♦ 1093 
♣ B852   

N

O

Z

W

 ♣ AV1097 
     
  ♠ AV   
  ♥ AV8753   
  ♦ VB85   
  ♣ 6   
 
W N O Z 
Edwin Remco Ed Henk 
   1♥ 
pas 2♦ pas 4♣ 
pas 4♦ pas 4♥ 
pas 4Sa pas 5♠ 
pas 6♦ allen pas  
 
Resultaat: 1 down, -50pt NZ 
Andere tafel: NZ 6♥=, +980pt NZ 
Team Leeuwenburgh wint 1030 pt, 14 imp
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6♦ en 6♥ zijn zeer redelijke slems, die er gewoon 
niet in zitten. In beide contracten moet na het maken 
van ♥B klaverenaas worden opgeraapt. Als dat niet 
gebeurt, gaan de klaveren van de leider in de 
gesloten hand weg op de lange kleur in de dummy. 
In het tegenspelen van 6♥ is iets verkeerd gegaan. 
Met het volgende biedverloop met Biedermeijer Rood 
zou het slem niet geboden worden. 
 
W N O Z 
   1♥ 
pas 2♦ pas 3♦ 
pas 3♥ pas 4SA 
pas 5♥ a.p  
 
Het 3♦-bod is mancheforcing, 15+ punten. N heeft 
maar 13 punten, maar het zijn wel allemaal 
controlekaarten. Een nadeel van de noordhand is wel 
dat een van de zwarte heren tegenover een singleton 
van Z kan zitten die mogelijk een 5431 heeft. Een 
tam 4♥-bod is hierdoor een mogelijkheid i.p.v. het 
sterkere 3♥. Z heeft, zeker na 3♥,een perfecte hand 
voor slem. Nu het duidelijk is dat er een dubbele fit is 
tellen de heren in beide kleuren mee, dus 6 
keycards. Het antwoord 5♥ geeft 2 van de 6 
keycards aan. Hoeveel vrouwen in de fitkleuren 
worden aangegeven met 5♥ moet worden 
afgesproken; reëel lijkt om 0 of 1 met 5♥ en 2 
vrouwen met 5♠ aan te geven. Met 2 keycards, 
misschien wel 2 azen, buiten boord geeft Z het op, 
omdat alleen al in de strijd tussen de keycards 
gemiddeld anderhalve slag verloren zal gaan. Met 
mogelijk andere tegenslagen, zoals een goed 
zittende heer sec waardoor een boer een slag maakt, 
daalt de maakkans tot onder de 50%. 
 
Spel 4: W/A    
  ♠ 854   
  ♥ 1074   
  ♦ 95   
  ♣ V10985   
    
♠ B9 ♠ V62 
♥ HB62 ♥ 3 
♦ V8 ♦ AHB107642 
♣ H7432   

N

O

Z

W

 ♣ 6 
     
  ♠ AH1073   
  ♥ AV985   
  ♦ 3   
  ♣ AB   
 
W N O Z 
Edwin Remco Ed Henk 
pas pas 3SA dbl 
4♣ pas 4♦ 5♦ 
dbl pas pas 5♥ 
pas pas pas  

 
Resultaat: 3 down, -300pt NZ 
Andere tafel: OW 5♦!-2, +500pt NZ 
Team Leeuwenburgh wint 800 pt, 13 imp 
 
De 3SA is hier geen "gambling" maar een preëmpt in 
een lage kleur (Namyats). Het 3SA-bod, gambling of 
niet, biedt extra mogelijkheden voor de andere partij. 
Bijvoorbeeld een doublet kan dan 15 of meer 
honneurpunten aangeven met evenwichtige handen 
en hoogsten geinteresseerd in één hoge kleur. 4♣ 
kan de rol van een informatiedoublet overnemen met 
bijvoorbeeld 4441 of 5431 verdelingen en 4♦ kan 
een tweekleurenspellen aangeven. In gebruik is ook 
om 4♣ als Landy (de hoge kleuren) te spelen. En 
deze Landy zal er nu met alle vervolgbiedingen heel 
anders uitzien dan als de conventie wordt toegepast 
op een sterke 1SA-opening. Het grote verschil is dat 
de sterkste partij de conventie na 3SA toepast. 
  
In het gegeven biedverloop zal 3SA gedubbeld 
worden gespeeld als W niets onderneemt. Het 5♦-
bod van Zuid maakt direct het verschil met de andere 
tafel. Als aan de andere tafel tegen een manche in 
de hoge kleur is gered, dan is dat door het 5♦-bod 
hier niet meer mogelijk. Kon Zuid niet een info-dubbel 
op 4♦ geven in samenhang met 3SA en de pas van 
Noord op 4♣? Of vond Zuid de hand zo sterk dat een 
krachtig bod nodig was? En is de hand zo sterk als er 
een achtkaart aanwezig is? Bij zulk een extreme 
lengte heeft de andere partij vaak dubbele fits en in 
die fitkleuren dienen dan vele honneurs aanwezig te 
zijn om verliesslagen te voorkomen. Een extra punt 
om niet te enthousiast te zijn met de zuidhand is dat 
eventuele snits en verdelingen in de fitkleuren tegen 
zullen zitten. Als West had gepreëmpt dan zou het 
met de snits beter zijn gesteld, maar slechte 
verdelingen blijven ook dan elk contract bedreigen. 
 
Met het dubbel van West op 5♦ zou eigenlijk een aas 
of heer aangegeven moeten worden. Of is het een 
voorstel om verder te redden of net niet te redden? 
Noord past op het dubbel om aan te geven dat er 
geen enkele voorkeur voor één van de hoge kleuren 
is. Op grond van deze informatie had West het 
eindcontract kunnen dubbelen. Een vlucht naar 5♠ 
zal toch de nodige harten- en klaverenslagen 
binnenbrengen. Moet Zuid rekening houden met een 
tegenzittende West, West moet rekening houden met 
heren die net als azen voor een zekere slag staan, 
nu Zuid zo krachtig biedt. Dit is een spel waarin veel 
punten te verdienen zijn door de preëmptief biedende 
partij, omdat de sterkste partij voor het onderzoeken 
van een slem de nek wel heel ver moet uitsteken 
terwijl de benodigde honneurs helemaal verkeerd zijn 
geplaatst. Ook dit soort spel kan gewoon uitslaan: 
-800 tegen -800. 
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Bij de rust stond team Willemsens met 55 tegen 17 
imp achter. De achterstand is geheel terug te voeren 
op de hier boven besproken tientjes!  
 
Spel 16: W/OW    
  ♠ B7   
  ♥ AH94   
  ♦ A10875   
  ♣ 64   
    
♠ H1084 ♠ 96532 
♥ 7532 ♥ V8 
♦ 96 ♦ V42 
♣ A87   

N

O

Z

W

 ♣ B92 
     
  ♠ AV   
  ♥ B106   
  ♦ HB3   
  ♣ HV1053   
 
W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
pas 1♦ pas 2♣ 
pas 2SA pas 3SA 
pas pas pas  
 
Resultaat: 2 down, -100pt NZ 
Andere tafel: NZ 3SA+3, +490pt NZ 
Team Leeuwenburg wint 590pt, 11 imp 
 
 
Pech voor NZ in het gegeven biedverloop? Als 3SA 
in de zuidhand zit, is er geen funeste 
schoppenuitkomst mogelijk. Maar het 2SA-bod van 
Noord is zonder meer niet fraai door de doubleton in 
een ongeboden kleur. Is 2SA bij NZ een verplicht bod 
met deze hand? Zo ja, een ingecalculeerd verlies 
dus. Zo nee, verkeerd gegokt, pech. Natuurlijk is een 
herbieding van de ruiten ook niet het bod wat de 
hand het best omschrijft. Kiezen tussen twee kwaden 
is een wezenlijk onderdeel van het bieden. 
 
Spel 18: O/NZ    
  ♠ VB43   
  ♥ -   
  ♦ AH95   
  ♣ HB652   
    
♠ A96 ♠ 108752 
♥ AB983 ♥ H7 
♦ 32 ♦ B1076 
♣ 1043   

N

O

Z

W

 ♣ V7 
     
  ♠ H   
  ♥ V106542   
  ♦ V84   
  ♣ A98   
 

W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
  pas 2♦ 
pas 2♥ allen pas  
 
Resultaat: 1 down, -100pt NZ 
Andere tafel: NZ 3SA+1, +630pt NZ 
Team Leeuwenburg wint 730pt, 12 imp 
 
Als je ver achterstaat, moet je wel eens rare 
sprongen maken. Een multi of zwakke twee moet een 
eenzijdige hand aangeven die nauwelijks defensieve 
waarden heeft. Aan deze eisen voldoet de zuidhand 
niet. Het 2♥-contract is wel te maken door 
bijvoorbeeld te beginnen met 3 slagen in schoppen, 2 
in ruiten en 2 in klaveren, waardoor NZ al 6 slagen 
hebben. Zuid heeft nu alleen nog maar troef met 
Noord aan slag. De twee nog benodigde slagen 
komen wel binnen, o.a. door nu klaveren te spelen. 
 
Als Zuid in de tweede hand past, komt West met een 
derdehands 1♥, Noord doublet, Oost 1♠. Als Zuid 
nou niks doet, dan kan Noord de bieding heropenen 
met 2♣. Hierna zal Zuid 3SA bieden. Na 1♠ van Oost 
is 2SA door Zuid nagenoeg opgelegd, waarna Noord 
ook de derde zal geven. Na de uitkomst met ♠6 voor 
de heer is de 53 in West al bekend. Waarschijnlijk 
zitten de ♥-tophonneurs verdeeld, want anders zou 
West toch gewoon een harten afgegeven hebben. 
Wie heeft schoppenaas? De puntenverdeling loopt 
van 10-5 tot 8-7 met de meerderheid bij West. 
Cruciaal is de beslissing in klaveren, want een slag 
verlies in deze kleur brengt het aantal verliesslagen 
op vijf. Na de ontdekking van schoppenaas en het 
waarschijnlijke hartenvervolg en het oppakken van 3 
ruitenslagen is de ontdekking van klaverenvrouw 
nabij. Met dank aan de derdehands opening en het 
1♠-antwoord van Oost hierop. 
 
Als West niet in de derde hand opent, dan zal de 
bieding tussen Noord en Zuid waarschijnlijk als volgt 
verlopen: 1♣ - 1♥, 1♠ - 3♥, 3SA. Na de start met 
ruitenboer moet Oost na de mislukte klaverensnit de 
hartenswitch wel kunnen vinden. 



Het clubkampioenschap viertallen 2004/2005 

Star Magazine nummer 56   pagina 15 

 
Spel 19: Z/OW    
  ♠ 1098532   
  ♥ VB63   
  ♦ A   
  ♣ 96   
    
♠ AHV74 ♠ - 
♥ 87 ♥ H1054 
♦ H9763 ♦ B1082 
♣ 8   

N

O

Z

W

 ♣ AH743 
     
  ♠ B6   
  ♥ A92   
  ♦ V54   
  ♣ VB1052   
 
W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
   pas 
1♠ pas 2♣ pas 
2♦ pas 3SA allen pas 
 
Resultaat: contract, -600pt NZ 
Andere tafel: OW 5♦-1, +100pt NZ 
Team Leeuwenburgh wint 700pt, 12 imp 
 
Met een renonce is een troefcontract in een 54-fit 
meestal beter. Bovendien moet in zulke situatie slem 
worden onderzocht, bijvoorbeeld met schoppenboer 
vijfde en azen in harten en ruiten in West gaat 3SA 
misschien down maar is het wel 6♦. Hier kun je dan 
wel spreken van pech voor de 5♦-bieders die door 
een ♥-start direct down zijn. En van veel geluk voor 
de recht-toe-recht-an 3SA-bieders die in schoppen 3 
topslagen aantreffen. 
Het tegenspelen van 3SA is wel boeiend verlopen. 
Zuid start met een kleine klaveren, de kleur die rechts 
is geboden! De eerste slag voor het aas, gevolgd 
door ruitenboer, uiteraard niet gedekt met de vrouw, 
voor het aas. En nu een kleine harten door Noord 
waarop Oost klein legt. Dus een hartenslag voor de 
negen van Zuid, ja net die kaart zit in Zuid! Als Zuid 
nou niet hartenaas had geïncasseerd, maar direct 
schoppen had nagespeeld, dan was het wonder toch 
gebeurd: down. 

 
Spel 22: O/OW    
  ♠ A94   
  ♥ V8532   
  ♦ 1074   
  ♣ 106   
    
♠ 1083 ♠ V76 
♥ AH984 ♥ B107 
♦ V62 ♦ AHB3 
♣ B8   

N

O

Z

W

 ♣ H73 
     
  ♠ HB52   
  ♥ -   
  ♦ 985   
  ♣ AV9542   
 
W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
  1♦ 2♣ 
2♥ pas 3♥ pas 
4♥ dbl allen pas  
 
Resultaat: 3 down, +800pt NZ 
Andere tafel: OW 2♥-1, +100pt NZ 
Team Willemsens wint 700pt , 12 imp 
 
Na 7 tientjes tégen gekregen te hebben scoort team 
Willemsens in het laatste kwart van de wedstrijd haar 
eerste tientje. En volkomen terecht. Oost heeft 3 
twijfelachtige waarden: ♣H, de lage ongedekte ♠-
honneur voor een mogelijk sterke hand, en een 
4333-verdeling. Met 14 punten wordt normaal een 3-
kaart steun gemeld, maar met een hand die is 
afgewaardeerd tot minder dan een opening moet 
worden gepast. Wel pech dat de afstraffing zo hard 
is! Besef dat zonder bod van NZ het contract van 4♥ 
heel normaal is, en waarschijnlijk ongedubbeld mag 
worden gespeeld. Maar het bod van Zuid heeft niet 
alleen Oost maar ook Noord geïnformeerd! 
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Spel 26: O/A    
  ♠ AV1064   
  ♥ H62   
  ♦ 63   
  ♣ A42   
    
♠ B53 ♠ H72 
♥ V9 ♥ AB874 
♦ AHB84 ♦ V109 
♣ VB6   

N

O

Z

W

 ♣ 109 
     
  ♠ 98   
  ♥ 1053   
  ♦ 752   
  ♣ H8753   
 
 
W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
  pas pas 
1SA pas 2♦ pas 
2♥ pas 3SA allen pas 
 
Resultaat: plus 2, -660pt NZ 
Andere tafel: OW 3SA-1, +100pt NZ 
Team Leeuwenburgh wint 760pt, 13 imp 
 
Het blijkt dat aan de andere tafel 3SA door Oost is 
gespeeld. Daar was de bieding vermoedelijk 1SA 
(zwak door Oost) - 3SA. De uitkomst is alles 
bepalend. Met West als leider heeft Noord met twee 
zij-entrees een prima start in een kleine schoppen. 
Met Oost als leider heeft Zuid met geen enkele 
entree een moeilijke uitkomst; de keuze viel op 
schoppen maar met een klaverenstart waren er ook 4 
slagen in schoppen of klaveren binnengekomen. En 
zo is het ene contract down gegaan en het andere 
met enige overslagen gemaakt. Pech, geluk, sport. 
Het verschil in de eindstand was niet 13! 

 
Spel 28: W/NZ    
  ♠ V4   
  ♥ A83   
  ♦ HB4   
  ♣ V9864   
    
♠ A10 ♠ HB9763 
♥ HB742 ♥ 9 
♦ 1075 ♦ 8632 
♣ AB3   

N

O

Z

W

 ♣ 52 
     
  ♠ 852   
  ♥ V1065   
  ♦ AV9   
  ♣ H107   
 
 
W N O Z 
Rob Remco Stef Henk 
1♥ pas pas 1SA 
pas 3SA allen pas  
 
Resultaat: contract, +600pt NZ 
Andere tafel: OW 2♠=, -110pt NZ 
Team Willemsens wint 710pt, 13 imp 
 
Op het laatste spel scoort team Willemsens haar 
tweede tientje. Aan de andere tafel moet Oost doen 
namenlijk schoppen bieden. Daarna is het niet meer 
interessant voor NZ. In het gegeven biedverloop 
maakt team Leeuwenburgh een dure biedfout, 
waardoor Zuid kan heropenen en een scherpe 
kwetsbare manche wordt bereikt. Na de 
hartenuitkomst moet de leider nog wel een list 
bedenken om een switch naar schoppen te 
voorkomen. De leider neemt de eerst slag niet met 
hartentien maar met de vrouw! West gaat dan 
natuurlijk na met klaverenaas aan slag gekomen te 
zijn verder met hartenheer. Als dan ook nog klaveren 
boer er uit wordt gesneden is het kassa: 9 slagen. 
 


