
Afgelopen dinsdag op de club..... 
 
15 oktober,  Finale interne viertallen 
 
Team Willemsens stapt op na rel over uitslag Interne Viertallen 
 
door Peter van der Voorden 
 
Volgens schema zou ik verslag doen van deze avond.  Een mooie gelegenheid 
natuurlijk, de finale van de interne viertallen competitie. Nadat vorige week Koeno 
een artikel had geschreven met de titel “Bij de grote jongens”, had ik al een titel in 
gedachten voor dit stuk: “Best of the rest?”  
Vorige week hadden wij (team Bijker, Star 3) kleine nederlagen geleden tegen de 2 
finalisten, team Ten Kate (BCO 1) en Team Willemsens (Star 1). Ons resteerde dus 
niets anders dan te knokken voor plek 3 in de schaduw van de terechte finalisten. 
Na afloop van de avond loop ik langs team Willemsens, op zoek naar dat ene 
beslissende spel dat bepalend is voor de einduitslag. Raak ik betrokken in een 
emotionele discussie. Team Ten Kate lag al op één oor na te genieten van het 
behaalde kampioenschap.  
Bij team Willemsens liepen de emoties steeds hoger op. MS (ter bescherming van 
privacy alleen maar initialen natuurlijk) brieste dat na twee keer een uitslag van 14-6 
een barrage van 4 spellen gespeeld had moeten worden. Dit was immers de uitslag 
die u ook op onze site ziet staan: 

A-lijn 
 Totaal   Gem.  MP 

13  

15 okt 

14  

15 okt 

1 ten Kate (BCO 1)  196 14,00 339   14    6  

2 Willemsens (Star 1) 194 13,86 305   6    14  

 

HW beschuldigde de club van amateurisme en gaf de onze zo geliefde Marieke 
ervan langs. Marieke probeerde nog duidelijk te maken dat het hier natuurlijk niet 
ging om 2 afzonderlijke wedstrijden van 14 spellen, maar om 1 wedstrijd van 28 
spellen, die met een totaalscore van 55-53 en derhalve een uitslag van 11-9 is 
gewonnen door team Ten Kate. MS, zoals altijd niet op zijn mondje gevallen, had ter 
plekke het wedstrijdreglement van Star gegoogled en citeerde daaruit naar onze 
arbiter dat “per avond worden 2 wedstrijden van 14 spellen gespeeld”:  Gelukkig kon 
KJW, de broer van HW een handgemeen nog net voorkomen, toen HW verder ging 
met zijn betoog dat team Star-1 194 victory points had behaald en BCO-1 slechts 
181 in tegenstelling tot de vermelde 196. De anders altijd zo vriendelijke en 
emotioneel beheerste DK stond erop dat onze voorzitter van de TC, Marc Kuipers, 
terug kwam naar Den Hommel om het conflict met de wedstrijdleiding te beslechten. 
Hij wenste geen woorden meer vuil te maken aan dergelijke onbenullige 
interpretaties door de wedstrijdleiding.  
 
Vilein citeerde hij het wedstrijdreglement dat bij alle grote kampioenschappen wordt 
gehanteerd en op basis waarvan Star 1 een carry-over had moeten krijgen van 12 
impen op basis van een veel beter resultaat uit de voorronden. 
 
In een ultieme poging het conflict te beslechten besloot ik mijzelf als mediator in de 
strijd te werpen. Helaas, het was olie op het vuur. Wie ik wel niet dacht dat ik was? 
Op basis van welke bestuurlijke verantwoordelijkheid ik meende recht van spreken of 
bemoeienis te kunnen hebben? 
Het conflict bleek onbeheersbaar geworden. Ter plekke heeft Star-1 het 
lidmaatschap van de club opgezegd...... 



Moraal en de spellen 
Natuurlijk is dit alles een “broodje-aap” verhaal uit de dikke duim, maar wellicht met 
een pakkende titel goed om Telegraaf-lezers te trekken naar onze website ☺.  
 
Onze jongens (Marcel, Henk, Kees Jan en Dennis) zullen het nooit zo ver laten 
komen, maar er is wel degelijk werk aan de winkel om ons reglement verder te 
verfijnen. Daarin staat nu alleen maar dat de laatste avond de finaleavond is. Niets 
over het vaststellen van de uitslag, niets over eventuele carry-overs, barrages, 
weerstandspunten of wat dan ook. 
Dus BCO-1 en Star-1, wat mij betreft beiden van harte gefeliciteerd met jullie wel 
verdiende overwinning. Jullie waren in de voorronden duidelijk een maatje te groot 
voor de rest van het veld.  
 
Rest me niets anders dan nog even een blik te werpen op de spellen en te 
reflecteren op onze ambitie om te finishen als “best of the rest”. 
De eerste wedstrijd was tegen Star 2. Ik kan niet eens zeggen dat wij in een 
positieve flow zaten, maar het werd een reguliere 20-0 overwinning voor ons. Geen 
groot spel of grove blunders, maar een combinatie van factoren. Kijk bijvoorbeeld 
naar onze spellen 7 t/m 9: 
 

7  1SA  +2  OW  -150  -440  7  

8  4    C  NZ  +420  100  8  

9  4  x  C  NZ  +590  20  11  

 

Bij spel 7 zaten Aris en Frank wat vast in hun systeem. Pas op 1 SA was zeer 
verdedigbaar, maar ongelukkig. Veld zat in 3SA. Spel 9 besloot ik uit te nemen met  
4  na een Multi opening van Rik. Na een dubbel van opps en een foutje in de 
verdediging, mag Rik dit maken voor 11 impen.  
 
Bij spel 8 zaten wij in 4 , net als slechts 4 van de 40 andere paren.  

Spel 8 
W/N  

9 
VB102 
AV432 
V104  

  

H6 
953 
98 
AH8732 

N  

W  O  

Z   

B8753 
A84 
765 
B9  

  

AV1042 
H76 
HB10 
65  

  

Na een start van B en 2 keer  na, had Rik geen moeite de weg naar 10 slagen te 
vinden. Met de start van een kleine schoppen kan het nog spannend worden. De 
kunst is om in 4 te eindigen. Dat was eigenlijk niet zo´n moeilijke weg en verliep als 
volgt: 
 
west   noord   oost   zuid 
pas  1   pas  1  
2   pas  pas  3  (MF, laat nog wat horen) 
pas  3♥  pas  4♥ 
allen pas 



Zodra west zijn klaveren heeft  gemeld, is het aan noord om de klaveren stop of de 4 
krt harten in beeld te brengen. Rik maakte de goede keuze met 3♥, waarna het voor 
mij niet moeilijk meer was om te kiezen voor de 4-3 fit. (ik kan klaveren troeven 
vanuit de 3-kaart). 
 
En als je dan een nevenpaar hebt als Hendrik en Martin, dan weet je zeker dat je als 
viertal zo´n wedstrijd met een dikke overwinning afsluit. 
 
De tweede wedstrijd werd een nipte 12-8 overwinning op team van Doren. Wij 
speelden tegen Dirk de Beer en Wouter Fitski. Laatst genoemde is al eerder 
genoemd als jong talent in een artikel van Jaap Hazewinkel. Zie hier wat er gebeurde 
op 2 bijna opeenvolgende spellen. 
 

Spel 
17 
N/N  

H1043 
H104 
53 
9865  

  

8 
V972 
V874 
H732 

N  

W  O  

Z   

75 
B63 
HB10962 
B4  

  

AVB962 
A85 
A 
AV10  

  

 
west   noord   oost   zuid 
  pas  2  @  dbl 
3   pas  pas  4  @ 
5   5   pas  6  
Allen pas 
 
2  was een zwakke 2 in , of een sterk spel. Na mijn dubbel bood Wouter 3  en pas 
in 2de instantie 5 . Rik kon en nog net een 5 -bod uitpersen, waarna 6 niet moeilijk  
meer was. Op de 4e klaveren kon de hartenloser weg. Tegenstanders gaven geen 
krimp en bij het inpakken van het board mompelde Wouter nog iets als: ik had 
meteen 5  moeten bieden om ze biedruimte weg te nemen. 
   



3 Spellen later zat die opmerking over die 5  kennelijk nog in het korte termijn 
geheugen:  
 

Spel 20 
W/A  

H32 
VB865 
- 
V10542 

  

AV9754 
- 
VB1062 
B6  

N  

W  O  

Z   

8 
1073 
H543 
A9873  

  

B106 
AH942 
A987 
H  

 

 
Wouter opende namelijk met 4 , einde bieding. In het tegenspel kon ik mij niet 
voorstellen dat dit was geboden op een 6/5 verdeling en ik faalde dan ook jammerlijk 
door mijn partner de gevraagde ruitenintroever niet te geven.  
Ik kan de opening door Wouter wel waarderen. Het zet heel veel druk, is niet zonder 
risico, maar de tegenstanders tasten soms in het duister. 
 
Tenslotte, team Herweijer werd Best of the Rest met een formidabele eindsprint van 
38 VP´s uit de laatste 2 wedstrijden bleven ze ons nipt voor, maar de 4e plaats 
voelde ook wel goed.  
 


