
Afgelopen dinsdag op de club.....

1-11-11, finale van de interne viertallen – laatste set

Door Jaap Hazewinkel

Na 14 spellen stond STAR 2 maar liefst 2 volle imps voor op team Spangenberg. Hoe verliepen 
de laatse 14 spellen? Was het spannend? Nee hoor, eerder bloedstollend. Vooral waarschijnlijk 
voor kijkers die de ontwikkeling van de onderlinge stand weten, zoals op BBO (wat was het 
genieten de afgelopen weken). Na een paar washes, waaronder een groot slem ♠:

STAR 2 loopt hier 2 imps uit: SPANGENBERG speelt 1SA (NZ) en gaat 2 down, STAR 2 komt 
in NZ in 3♥ en gaat daar maar 1 down. 

STAR 2 sluipt nog wat verder weg. Beide teams komen in 4♠, maar SPANGENBERG doubleert 
deze koude manche. Dat kost 5 impen. Jammer, want als je NZ gelooft en je “neemt uit” met 5♦ 
dan maak je dat zomaar. Het is een gekke hand, want na een opening die iets zwaks met 
majors belooft in noord lijkt bieden als oost niet aantrekkelijk, maar is dat kennelijk wel goed.



Na 7 spellen in de laatste set staat het pas 7-0. Tijd voor vuurwerk! STAR 2 mist hier dit 
kwestbare slem, terwijl SPANGENBERG wel 6♠ biedt. Met ♠V derde goed geplaatst is er een 
overslag te verdienen door Zuid in de rode kleuren in dwang te brengen. Beide partijen maakten 
13 slagen, maar SPANGENBERG gaat met 13 imps weg en neemt de leiding – ze staan nu 4 
imps voor.

STAR 2 slaat direct terug door nu dit kwetsbare slem wel uit te bieden waar SPANGENBERG in 
4♥ blijft hangen. Het speelplan is eenvoudig: 3 keer troeftrekken en daarna de klaveren 
vrijtroeven. ♠A is de entree voor de vrije klaveren. 13 imps terug en nu staat STAR 2 weer 9 
imps voor.



Een bijzonder gelukkige manche waar vrijwel niemand in zit. Ook niet op de finaletafels. 
SPANGENBERG maakt in 2♥ een slagje meer dan STAR 2: 1 imp terug; nog 8 verschil.

Alweer een gelukkige manche (3SA als je ♦V vindt). Deze wordt niet geboden door onze 
finalisten. Wel een score: STAR 2 opent in noord op de ene tafel 1SA en mag dat spelen – 3 
down, terwijl op de andere tafel west (via doublet van oost - Lionel) in 2♣ komt, wat ook te 
moeilijk blijkt: 1 down. Totale schade 250 punten voor STAR 2 en daardoor staat STAR 2 nog 2 
impen voor.



Op beide tafels wordt slem geboden. STAR 2 komt in 6♣ en maakt een overslag als er geen 
schoppen wordt gestart. SPANGENBERG biedt 6SA en dat gaat precies contract. Wel een 
verschil van 50 punten, ofwel 2 imps. Het staat gelijk!

SPANGENBERG deelt hier een behoorlijke dreun uit: aan beide tafels belanden NZ in 3SA. Aan 
de ene tafel wordt ongelukkigerwijs een kleine ♥ gestart waardoor ♥B binnenkomt en de leider 
eindigt op 10 slagen. Op de andere tafel wordt ♥H op tafel gelegd en is 3SA ten dode 
opgeschreven. Dit kostte niet kwetsbaar 530 ofwel 11 imps. SPANGENBERG op de rand van 
eeuwige roem!

Het mocht niet zo zijn. Het allerlaatste spel:



Beide teams spelen ook hier de manche in SA. STAR 2 zit in 4SA en mag dat maken. Er zijn 
inderdaad 10 vaste slagen van top, als je maar op tijd aan slag komt. Waren OW niet met ♠ 
gestart of heeft West niet ♠B gedeblokkeerd? Op de andere tafel wordt gewoon 3SA gespeeld 
en daar gaan de eerste 5 schoppen-slagen wel naar OW. Op het laatste spel pakt STAR 2 zo 
730 punten, 12 imps terug en zo wint dit team de wedstrijd met de minimale marge van 1 imp. 

Jammer voor SPANGENBERG dat ze op het laatste spel niet kozen voor het pletterdode 
contract van 5♣... 
Ook jammer dat we deze finale niet hebben kunnen aanschouwen als op BBO. Het zou een 
enorm spannend schouwspel zijn geweest!

Uiteraard sluit ik af met felicitaties aan het adres van STAR 2 dat ook in de Meesterklasse de 
naam van de club hoog houdt. Hopelijk draait STAR 1 over anderhalve week ook wat beter na 
hun ervaringen in de Transnationals. Hun programma is lichter dan dat van STAR 2... die mogen 
namelijk tegen ’t Onstein 1 (Drijver-Brink, Muller-de Wijs) en volgens mij zijn die mannen in 
vorm....
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