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Onze (STAR 6) start in de 2e divisie, regio Utrecht, was slecht. We gaven onze collega STAR 
teams daarmee een voorsprong en dat was nou ook weer niet de bedoeling. Op de 2e dag 
haalden we 2 x 20 VP’s. Weer onder de mensen, maar wel met een katterig gevoel naar huis 
want we gaven toen in de 2e helft van beide wedstrijden een deel van onze voorsprong terug, 
dus had er nog meer in het vat gezeten. 
Afgelopen zondag begonnen we slecht. Gerard was 11 minuten te laat en dat kostte 2 VP’s. De 
heren waren natuurlijk wel als eerste klaar maar de regels werden toegepast en zo hoort het 
ook. Leon en ik hadden een aantal dure spellen in de butler. Daar kun je altijd van leren. Dit was 
een wijze les voor mij: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
    pas  pas 
3♥  4♠  allen pas 
 
Eerste vraag: wie biedt fout? Het is 5♥ voor ons en we laten 4♠ spelen... Onze stijl is dat 3♥ 
eigenlijk altijd een 7-kaart is. Dan is een secce ♠A wel mooi, maar je bent wel kwetsbaar en zeg 
nou zelf: hoe vaak heb je geen opening, preëmpt je partner en blijk je nog 5♥ te kunnen maken? 
Dan 3♥. Ik heb daarvoor wel te veel, maar ik ben wel aasloos en partner had al gepast. Ik dacht 
de druk er even op te zetten. Ach, na 1♥ bij mij en 4♠ in noord weet partner het ook niet.... 
Dan het tegenspel. Dat begon heel goed. Leon startte ♥A en ik gooide daar de ♥3 onder; als 
partner een driekaart of een singleton had wilde ik liever een klaveren switch dan een ruiten 
switch. Wist ik veel... Leon speelde inderdaad klaveren na, voor ♣V en A. De leider speelde 
schoppen en Leon persisteert in klaveren. Misschien had hij hier moeten switchen: ik had ♣B 
ontkend en klaveren door geeft een tempo weg. 
 



Goed, ik maak ♣H (leider ♣B) en dan? Als ik nadenk (deed ik dus niet) dan kan ik de verdeling 
van de leider wel duiden. Partner gaat op de troeven in de minors onder druk komen en ik kan 
hem niet echt helpen. Ik moet ♦H naspelen! Ik was niet voldoende bij de les en speelde ♥H na. 
Doek. Kostte 13 imps, ook omdat de helft van het veld wel in 5♥ zit voor veel vette imps.... Wel 
een mooi spel. 
 
In de 2e helft kwam de volgende freak langs: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      2♥ 
pas   3SA  allen pas 
 
Noord keek naar zijn kaart en wilde wel 3SA spelen. Lui geboden, maar SA komt zo wel in de 
goede hand. 12 slagen van boven. Ons nevenpaar, Gerard en Stef, kwamen in het inferieure 
maar niet zo gekke 6♥, te spelen door noord. Oost startte met ♦10 en dat ging tik-tak-tor 3 onder 
de tram. Unlucky... Dit gebeurde wel meer en daardoor kostte deze maar liefst 14 in de butler. In 
de wedstrijd en in de butler levert het bieden en maken van 6SA maar 3 imps meer op dan 3SA 
plus 3!! 
 
Gelukkig bood dit NZ paar het volgende spel op de zelfde voortvarende wijze: 
 

 
 



West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
pas  2♥  3♣  4♣* * cue 
pas  4♥  allen pas 
 
2♥ was een weak-2 vanaf een 5-kaart. Het 3♣ bod verleidde zuid tot 4♣ maar noord had 
conform verwachting geen ruiten controle en het bieden stierf uit. Dit leverde zonder 
zweetdruppels zomaar 10 impen op, ook in de wedstrijd, want onze kanjers boden het harten 
slem natuurlijk wel uit. 
 
Zo eindigde de eerste wedstrijd in 14-16 (na aftrek van de straf VP’s 12-16) en was ik met één 
slecht spel (4♠ niet downgespeeld) niet geheel ontevreden. 
 
De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen Vriendenkring 2. Dit team stond boven ons, dus 
moesten we er wel voor gaan zitten. Dat deed ik ook wel maar in het bieden was ik hier toch te 
optimistisch. 
 

 
 
We komen (als enigen) in 6♠. Het goede nieuws is dat ♠V goed zit. Het slechte nieuws is dat 
noord niet bekent.... Tsja. Beetje roze bril, ♠V goed met ♠3-2 en je legt het zo neer. Dit zitsel was 
wel erg wreed... 
De tegenstanders hebben dat nou nooit, getuige het volgende spel uit de 2e helft: 
 

 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      2♦*  * multi 
pas  2♥  pas   2Sa**  **21-22 SA 
pas  3♣***  pas  3♦  *** Niemeijer 
pas   6SA  allen pas 
 
Ik kan de schoppen start niet verzinnen en de leider probeert eerst de ruiten snit en maakt zo 
zijn contract. Natuurlijk zitten ze als enigen hierin. Bizar geboden (niet eens kwantitatief) maar 
het levert wel 12 impen op. 
 
Goed, het gaat bij zulke buren dan ook wel eens mis: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1♠  pas  1SA*  dbl  *  forcing 
2♠  pas  pas  dbl 
pas  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  dbl  allen pas 
 
Zuid heeft een enorme beul. Het zou verstandiger geweest zijn van noord als deze 3♣ had 
geboden... ik kan me de 4♥ van zuid wel voorstellen.... Dit eindigde in -800. 
 
Zelf kijk ik echter met het meeste plezier terug op deze: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
    pas  1♣*  * 2+ 
1♠!  2♠  pas  3♥ 
pas  5♣  allen pas 
 
Het hele veld zit hier in 3SA wat met een overslag gemaakt wordt. Ik volg echter 1♠ en de 
tegenstanders hebben geen van beiden een echte schoppen stop. Noord hoopt maar dat zijn 
partner kort is in ♠ maar de eerste 3 slagen rollen direct binnen. 
 
Deze wedstrijd sloten we aldus winnend af, met 18-12. 
 
Met wat pech scoorden we in de eerste helft negatief in de butler, in de tweede wedstrijd 
haalden we +29, en mede door de wijze waarop, ben ik over de gehele dag redelijk tevreden. 
 
 


