
Afgelopen dinsdag op de club...

Dinsdag 22 november 2011, Butler I, 4e zitting

Una cena particulare

Door Peter Bosman

Ziehier de butlerscores van afgelopen dinsdag van onder anderen:Paul Erich en 
Toine van Hoof (A-groep): + 31, Arie Buijs en Louk Herber (B-groep): + 35, Peter 
Bosman en Janine van Ipenburg (C-groep): + 27. Wat hebben die namen en die 
scores met elkaar te maken? Vijf van de zes bridgers waren, zoals al jaren op elke 
dinsdagavond voor aanvang van het bridgen op Star, disgenoten. Als Lodewijk 
Tielens en Pim de Voogt ook hadden gespeeld hadden ook zij vast boven de dertig 
gescoord. Want koks Toine en Janine hadden een compleet Italiaanse maaltijd 
(cena) bereid met onder meer lasagne en vitello al tonno. Daar werd ook uitsluitend 
excellente Italiaanse wijn bij gedronken, waaronder Barolo, een van de mooiste rode 
wijnen ter wereld, van 100% Nebbiolo-druif. 
Vlak voor aanvang van de clubavond trad Janine binnen met lichte tred, in 
gezelschap van haar gasten. We hadden dus bijzonder weinig tijd voor een 
systeembespreking. Dat gaf niet, ik had haar gevraagd een systeemkaart mee te 
nemen die ik zou bekijken, en dat gingen we dan spelen. Om in de sfeer te blijven 
spraken we nog even snel af dat we Italiaanse signalen zouden spelen op de eerste 
discard (oneven is aan, ook wel Romeins genoemd).
Die hoge scores kunnen geen toeval zijn, het mediterrane dieet doet wonderen. Dat 
Janine en ik niet boven de dertig uitkwamen moet dan ook geheel en al aan mij 
worden toegeschreven, de enige die een bord boerenkool met worst en spekjes 
achter de kiezen had in plaats van die goddelijke risotto.

Zo had ik achteraf gezien op spel 26 liever nog enigszins bedwelmd willen zijn van 
de Barolo, zodat ik niet op de fatale gedachte zou zijn gekomen dat 3SA down zou 
kunnen gaan:

26. O/Allen
♠ A43
♥ 9752
♦ HV83
♣ B10

♠ H1093

  

N

O

Z

W

♠ B7
♥ AH8 ♥ V4
♦ B4 ♦ A1097652
♣ AHV94 ♣ 87

♠ V10865
♥ B1063
♦ -
♣ 6532

  west  noord   oost  zuid
    -  -    3♦   pas
  …3SA    dbl   pas   pas
   oas



  
Het gebeurde tegen Friedrich Stein en Hendrik Jan te Winkel, die mede als gevolg 
van mijn boerenkooldoublet gingen strijken met de hoogste score. Waar Friedrich 
over moest denken, was natuurlijk de vraag of hij slem moest bieden, want met allen 
kwetsbaar verwacht je toch wel een goede ruitenkleur. Onbenul die ik ben, kwam ik 
ook nog uit in de bakkleur van de leider, ♣B. Schoppenstart –de drie- had het de 
leider veel moeilijker gemaakt en de schade nog enigszins kunnen beperken. Maar 
nu wist Friedrich wel raad met mijn doublet: ruiten boer voor, ruiten 4 na, gedekt met 
de vrouw voor het aas en later kwamen nog vier klaverenslagen binnen: 12 imps 
weggegooid. 

Een tegenvallende score op spel 19 hield ons ook uit de dertig-plus:

19. O/Allen
♠ V98763
♥ HB
♦ 108
♣ 1032

♠ 42  
N

O

Z

W

♠ AH5
♥ 3 ♥ 10987642
♦ AVB975432 ♦ H
♣ 5 ♣ 97

♠ B10
♥ AV5
♦ 6
♣ AHVB64

NZ worden na een spervuur van biedingen over en weer gedubbeld in 5♠. De kale 
ruiten heer uit, prima overgenomen met het aas en harten na. Dat leidde tot -2 voor 
300, de optimale score. Dat kostte ons 4 imps, raar maar waar.

De Barolo-vorm van Janine kwam goed tot zijn recht op spel 15:



15. Z/NZ
♠ V96
♥ AVB
♦ 9
♣ A87542

♠ 32
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♠ AH54
♥ H1097 ♥ 864
♦ AH1073 ♦ 8652
♣ 93 ♣ B6

♠ B1087
♥ 532
♦ VB4
♣ HV10

  west  noord   oost  zuid
    -     -     -   pas
   pas    1♣   pas   1♠
   1SA
    ??

Ik besloot het bieden praktisch af te sluiten met 2♠. Over het 1SA-bod van Connie 
Kortekaas kwam het bekende gemonkel-met-een-grijns van Jan ten Cate, gezien het 
feit dat Connie niet eerder 1SA had geboden. Dat moet dan een renais-sans zijn, zei 
ik. Janine mocht 2♠ spelen want dat was altijd haar favoriete contract. Connie kwam 
uit met ♦H en Janine raapte +2 bij elkaar, halverwege uitroepend dat ze haar beter 
geen 2♠ hadden moeten laten spelen. Dat klopt ook wel, OW kunnen met 
helderziende blik in 3♦ -1 gaan. Janine: “Ik zei toch dat je mij geen 2♠ moest laten 
spelen?” De +2 viel overigens ook behoorlijk tegen, omdat sommige NZ-paren 3SA 
mochten maken, brrr.

De eetclub bestaat al zo’n veertig jaar, memorabel, wat wellicht mee genomen zou 
kunnen worden in de viering van het 70 jarig bestaan van Star volgend jaar. En dat 
we er dan een goede Barolo of Vino Nobile op mogen drinken.


