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Vriendschappelijke match 

door Jaap Hazewinkel 

 
In de eerste ronde van de NBB-beker mocht STAR 3 het thuis opnemen tegen de 
Gehaktmolen uit... ja waaruit eigenlijk? De Gehaktmolen heeft geen reguliere clubavond en 
dus ook geen vaste speellokatie. De Gehaktmolen komt alleen uit in de competitie en in de 
NBB-beker. Oh ja, en in toernooien want daar was het in eerste instantie om te doen. Eind 
jaren ’80 was het bon-ton om in toernooien onder allerlei grappige namen uit te komen. Een 
aantal lieden uit de regio Delft boekten successen onder de naam Gehaktmolen. Jonge 
mensen die heel veel bier dronken en de tegenstander onder druk zette met hun bieden en 
hun teamnaam.  
De NBB werd gevraagd hier een stokje voor te steken en dergelijke namen werden dus 
verboden, tenzij de naam van het team dezelfde was als de naam van de bij de NBB 
aangesloten vereniging. U begrijpt het al: een nieuwe club was geboren! 
 
Ik zei “mocht het opnemen” en zo zag ik het ook: het was een feest om al mijn oude vrienden 
en kennissen weer te zien. Op de eerste tafel tegen Hedwig van Glabbeek en WJ Maas, die 
in 2002 hun finest hour beleefden toen ze het EK mixed op hun naam schreven.  
In de tweede ronde speelden we tegen Robbert Aeyelts Averink (oud-Nederlands Kampioen 
studenten nacht-bridge... met mij!) en in de derde ronde Bas en Marianne. Met Bas van der 
Hoek, die zich afgelopen seizoen op het nippertje handhaafde in de eerste Divisie paren heb 
ik eerder ook wel eens gegolfd en ik herinner me dat hij met Frank Veger al lang geleden 
eerste Divisie speelde...  
 
Tegen Bas en Marianne een spel waar we 6♣ boden en maakten en waar we dachtten dat 
troefstart (hoe onlogisch ook) wellicht tot down zou leiden. De computer vond van niet dus 
ging ik met software aan de slag hoe het zat. Eerst maar eens het spel (180° gedraaid): 
 

 
 
West   Noord  Oost  Zuid 
Marianne Huub  Bas  Jaap 
1♠  2SA *  pas  5♣  * minors 
pas  6♣   allen pas 
 
Ik grapte al tegen Bas: Als Huub en ik via RKC slem onderzoeken gaan we meestal al op 5-
niveau down dus daar doen we niet altijd aan. 



Over het bieden: Huub biedt een Ghestem variant. Dan mag hij hoogstens 6 losers in LTC 
hebben. Ik tel er, met fit, ook 6, maar voor slem echter heb ik toch echt te weinig ook omdat 
er veel punten in mijn renonce kunnen zitten. Ik volsta met 5♣. 
Huub echter heeft slechts 4 losers en ik zal 5♣ toch echt bieden om te maken dus in zijn 
ogen moet 6♣ goede kansen hebben, waarvan akte. 
 
West start logischerwijs ♠A en vervolgt met ♥V. Ik neem op tafel en speel ♦H, direct gedekt 
met ♦A. Ik moest haast wel op ♦A bij hem spelen... maar was maar wat blij die kaart te zien. 
Ik troef uiteraard en speel een rondje klaveren, speel ♥A en ontwikkel een schoppen 
(vanwege de opening en ♦A bij Oost was ♠H bij West een zekerheid). Zo hoef ik alleen nog 
een ruiten hoog te troeven en kan ik er één lozen op de hoge schoppen. 
 
Maar hoe gaat het als West ♣ start? Die neem je, je speelt ♠V voor West die opnieuw klaver 
inspeelt. Je neemt op tafel, trekt de laatste troef (!) en troeft ♦A eruit: 
 

 
 
Oost heeft al op de troefrondes zijn schoppen moeten lozen en een ruitje afgegooid. Je troeft 
nu een schoppen op tafel.. en oost komt in dwang! Laat hij een harten gaan dan speel je drie 
rondes waarvan de derde getroefd; laat hij een ruiten gaan dan troef je een ruitje waarna de 
kleur hoog is! 
 

Uiteraard is het de speler met de minste punten aan tafel die de klos is ☺. De spelfiguur doet 
denken aan de entry-shifting squeezes die besproken worden in de “Adventures in Card Play” 
waarover ik enige tijd geleden al een serie schreef. Echter, door de communicatie in harten is 
het entry-shifting mechanisme hier niet nodig. 
 
In de vierde ronde speelden we tegen Jaap Brulleman en Gerd Olsder die op ouderwetse 
wijze van het bier aan het genieten waren (wist u dat er op de Hommel ook halve liters 
werden getapt?), daarna tegen Leo Hofland en Claartje Bak en in de laatste ronde tegen 
Egbert Meijer en Anke Wijma (Zilveren medaille in 2009 in San Remo, open EK dames-
viertallen). Allemaal oude bekenden en het was daarom weliswaar om “het echie” maar ook 
wel een heel vriendschappelijke match, met name voor mij. 
 
Het was ook een hele spannende match, waarbij STAR 3 wel continue de bovenliggende 
partij was zonder bijzonder ver uit te lopen. De eindsprint van de Gehaktmolen was 
onvolvoende; het verschil was uiteindelijk 17 imps in ons voordeel (190-173).  
 
Rest nog de vraag waarom we STAR 3 heten als STAR 2 is teruggetrokken...  
 


