
AFGELOPEN ZONDAG IN DE STAD…..

Zomers bridge II 

A-groep Star Grand Cafe Tour 25 augustus 2013

Peter Bosman

De dag begon grijs, maar het klaarde snel op. Perfect weer voor een bridge tour door de 
binnenstad van Utrecht. Voor mij zag het er aanvankelijk ook somber uit: ik stond reserve en 
had gehoopt nog te kunnen inschuiven, maar dit jaar bleek niemand door ziekte geveld of 
met de auto gestrand in Heerhugowaard. Dus wederom maar van de nood een deugd 
gemaakt: ik ben gaan kibitzen. Ik koos voor de volgende aanpak. Ik koos een aardige locatie 
en bleef de hele dag aan een en dezelfde tafel zitten kijken. Dan krijg je een soort levende 
frequentiestaat voor je neus, veel gedetailleerder dan een uitslag kan laten zien. Het werd 
Grand Cafe Maria, tafel 2 (A-groep). In de ochtendzitting werden daar vier maal de spellen 5-
8 gespeeld, ’s-middags de spellen 21-24. 

In de eerste ronde meteen al een interessante line up (tussen haakjes de behaalde plaats in 
de eindrangschikking): NZ waren Jaap Trouwborst (noord) en Marianne Hamel (20), OW 
Nico Doremans (west) en toernooitijger Jouko Renqvist (2). Spel 5 bracht direct al spektakel.

5. N/NZ
♠ HB865
♥ 4
♦ AH54
♣ 965

♠ A10432

  

N

O

Z

W

♠ -
♥ 98765 ♥ HB103
♦ - ♦ V87
♣ HV8 ♣ A107432

♠ V97
♥ AV2
♦ B109632
♣ B

west noord oost zuid
  -  1♠  2♣  4♣
 5♣  pas pas  5♠

 dbl          pas          pas           pas

Nico wist wel raad met het 5♠-bod,Jouko startte heel leep met ♥B, genomen met het aas. 
Door over troef 10 te snijden hield Jaap de schade nog enigszins beperkt: -3. Jaap en Nico 
vormden jarenlang een ijzersterk paar op BCO en in de landelijke competitie.

In de volgende ronde hadden ze een heel andere kijk op het spel. NZ (40) waren hier Hans 
Janssen (N) en Ilse Maesen; OW (8) Ingeborg van der Werf (W) en Wim van Egmond.



west noord Oost Zuid
  -  1♠  2♣  3♠
 pas  pas  pas  

  
Ditmaal startte oost ♣A en speelde hij ♥3 na voor het aas. De leider, Hans Janssen, had 
geen flauw benul van het wrede zitsel en was voor hij het goed en wel door had drie down. 
Maar niet gedubbeld, wat NZ nog een score van boven de 50% opleverde.

Opvallend aan deze twee ronden is dat de rode kleuren ongeboden bleven. NZ hebben een 
6-4 fit in de ruiten, OW een 5-4 in de harten. En vooral een hartenfit laat je niet gauw liggen, 
zeker niet in paren. Het begint al met het bieden van oost. Die heeft de keuze tussen 2♣ of 
een informatie doublet. Voor beide valt iets te zeggen. Dan west. Die had na respectievelijk 
4♣  en3♠ 4♥ kunnen bieden, fitbid. Als ze dat spelen, tenminste.

In de derde ronde traden Leeuw Beijdorff (W) en Carla van Rooijen aan (37); de namen van 
NZ kan ik niet meer terugvinden in mijn aantekeningen. Maar ziedaar een compleet ander 
biedverloop, waarin de rode kleuren wel tot hun recht komen:

5. N/NZ
♠ HB865
♥ 4
♦ AH54
♣ 965

♠ A10432

  

N

O

Z

W

♠ -
♥ 98765 ♥ HB103
♦ - ♦ V87
♣ HV8 ♣ A107432

♠ V97
♥ AV2
♦ B109632
♣ B

west noord oost zuid
  -  1♠ 1SA*  2♦
 3♥  4♦ pas pas

 pas         

*4-kaart harten + 5-kaart minor

Door een slippertje in het afspel ging het contract na een hartenstart 1 down, maar OW 
hebben hier wel een kans op een nog betere score laten liggen.

In de laatste ronde van de ochtendzitting verscheen weer een Star-paar, als OW (23) met 
Erik ten Oever (W) en Huub Schols. NZ waren Frans Esser (N) en Margreet van Hof (41). En
weer legden de rode kleuren het af:

West noord oost zuid
  -  1♠ dbl  4♠
 dbl  pas pas pas



West wist van de hartenfit, maar koos wijselijk voor de strafdubbel. Start: ♣A, resultaat: -2 

Tussen twee rondes door in de middagzitting vertelden Dennis Kruis en Hendrik Bijker (16) 
mij nog een fraai resultaat op spel 18:

18. O/NZ
♠ B102
♥ AH87
♦ 842
♣ HV8

♠ 954

  

N

O

Z

W

♠ AH8763
♥ 32 ♥ 65
♦ 109873 ♦ HB
♣ 973 ♣ 654

♠ V
♥ VB1094
♦ AV5
♣ AB102

west noord oost zuid
  -     -  1♠  2♥
 pas   2♠  dbl  3♣

 pas          4♣          pas   4♦
 pas      4♥          pas   4SA*
 pas      5♥          pas   6♥
 pas        pas          pas

Met de gemarkeerde ruiten heer goed  gaat in dit slem maar 1 slag verloren (de derde ruiten 
gaat weg op de 4e klaveren). Tamelijk zeldzaam, na een opening van de tegenpartij toch nog 
slem bereiken en maken. Drie andere NZ-paren deden het Dennis en Hendrik na, de andere 
32 niet.

Terug naar ‘mijn ’tafel. Van het 21-24 setje doe ik alleen de 22. 



22. O/OW
♠ AV74
♥ 7
♦ A53
♣ HV1063

♠ HB95

  

N

O

Z

W

♠ 106
♥ AHB9652 ♥ V8
♦ 2 ♦ 109874
♣ 9 ♣ AB75

♠ 832
♥ 1043
♦ HVB6
♣ 842

west noord oost zuid
  -     -  pas  pas
 1♥   dbl 1SA  2♦

 2♥           pas          pas   pas

Dit was het biedverloop in ronde 5. NZ Loek Fresen (Z) met Waltraud Vogt (14), Henk Dols 
(W) speelde met Theo Fonville (19). Noord kwam uit met ♣H; resultaat +2

Pierre Claessen (W), spelend met Marie Beks (26) dacht er heel anders over in ronde 6:

west noord oost zuid
  -     -  pas  pas
 4♥   dbl  pas  pas

 pas          

Ook hij kreeg ♣H uit en maakte het contract precies.

In ronde 7 trad de familie Verbeek op als OW (30): de vader van Tim (O) en een van diens 
broers. Het bieden:

west noord oost zuid
  -     -  pas  pas
 1♥   2♣  pas  pas

 dbl           2♠          3♦   pas
 3♥      pas          pas   pas

♦A uit, resultaat +2

In de laatste ronde vlogen NZ uit de bocht in 4♠. Het ging 4 down, ongedubbeld dat wel, dus 
ze kwamen er nog genadig van af.


