
AFGELOPEN ZATERDAG IN DE FINALE VAN DE HOOFDKLASSEBEKER 
 
21 mei 2016 
 
Een teamprestatie 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Na een reeks wedstrijden in de voorrondes had het STAR team zich geplaatst voor de finale, 
samen met de Pelikaanhof All Stars uit Leiden, BC Buitenhof uit Den Haag en de 
Vriendenkring uit Amersfoort. Die laatste club speelde ook met een twaalftal in de finale van 
de NBB beker nadat ze onder meer de Lombard hadden uitgeschakeld. Omdat ook het 
Onstein was uitgeschakeld pakten de Amersfoorters hun kans en verdedigden in de laatste 
ronde met succes hun voorsprong op het Witte Huis. Aan ons om te voorkomen dat de 
Vriendenkring de dubbel zou pakken. 
Het format van deze finaledagen is dat er per ronde drie viertallenwedstrijden van 14 spellen 
worden gespeeld (uitslaan en wisselen na 7 spellen). Uiteraard zijn er 3 ronden. We moesten 
starten tegen de Vriendenkring, na de lunch eerst tegen het Buitenhof . 
 
Voor STAR traden de volgende viertallen aan: 
STAR 1:  Peter Hendriks - Ferdinand Verwijs (met jetlag) 
  Frans Lejeune – Marc Mentink 
STAR 2:  Ad Dieben – Anton Waltman 
  Paul Schriek – Jaap Hazewinkel (eerder terug van vakantie) 
STAR 3: Conny ten Cate – Jan ten Cate 
  Piet Dekker – Yvonne Silbernberg 
 
De eerste zeven spellen betroffen een dooie manche en verder louter deelscorespelletjes. 
Alle STAR teams haalden 10 imps en leverden slecht 0, 4 en 6 imps in. Een tussenstand van 
30-10 gaf de burger moed. 
Van de tweede set van 7 spellen zijn er wel twee leuke spellen te vermelden:  
 

 
 
NZ komen in 4♠, en Paul (west) start met klaver. De leider wint met ♣A en speelt ♠V voor. Ik 
doe het “fout” door die niet te dekken. Als ik dat wel doe en klaver vervolg kan Paul met ♠A 
aan slag komen en me een aftroever geven.  



Leider kan echter counteren door eerst de ruiten te elimineren voordat hij een tweede ronde 
troef speelt. Ik krijg dan mijn introever maar gooi mezelf tegelijkertijd in en moet harten in de 
vork spelen of ruiten in de dubbele renonce.  
 
Eerder al hadden Paul en ik als enigen een scherpe manche uitgeboden: 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
1♠  2♥  2♠  3♥ !? 
3♠  pas  4♠  allen pas 
 
Manches hoeven niet altijd super kansrijk te zijn dus ik tank de manche vol ook al is mijn 
doubleton harten niet mooi en 3♠ niet inviterend. Wel had Paul kennelijk over voor zijn 1♠ 
bod....  
Noord start ♥V, overgenomen met ♥H en gewonnen met ♥A. Paul speelt een schoppentje. 
Noord komt aan slag met ♠B en incasseert ♥B.... Hij kan nu een derde ronde harten spelen 
zodat NZ hun hoge troeven apart kunnen maken. Hij kan ondanks ♥H in slag 1 echter niet 
geloven dat zijn partner hem met een doubleton gesteund heeft en switcht naar ruiten: 4♠ is 
binnen.  
Op de andere tafel mogen Ad en Anton 2♥ spelen en maken dat voor 11 imps winst... 
 
Wij winnen de tweede helft met 28-0 en halen daarmee een 17-3 overwinning. STAR 1 haalt 
16 VP’s waar STAR 3 wat inlevert en een kleine nederlaag leidt (7 VP’s). Daarmee is de 
eerste wedstrijd afgesloten met een 40-20 zege. 
 
De Hagenezen hebben tegelijkertijd de Leidenaren verslagen met vergelijkbare cijfers en de 
volgende wedstrijd tegen het Buitenhof leek dus te kunnen resulteren in een zogenaamde 
Vorentscheidung.... 
 



 
 
We starten tegen een agressief biedend paar dat ondanks mijn 1SA volgbod besluit dat 3SA 
kansen moet hebben vanwege hun klaverfit. Paul zit met een Yarborough en concludeert 
met recht dat als ik een vierkaart schoppen zou hebben gehad, ik wellicht zou hebben 
gedoubleerd, en start ♦2.  
Leider kan ook tellen en neemt dan ook de klaversnit zonder veel vertrouwen. Twee down. 
Op de andere tafel bereiken NZ het contract van 2♠ en dat valt niet te verdedigen. Toch een 
winst van 2 imps. 
 
Halverwege staan STAR 1 en STAR 2 voor maar staat STAR 3 maar liefst 24 imps in het 
rood. In totaal is de match volledig in balans. Ook in de tweede helft is uitkomen belangrijk: 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
pas  1♦  pas  1♥ 
pas  3♣  pas  3♦ 
pas  3SA  allen pas 
 



Ik zit oost en mag het verzinnen. Niet moeilijk vond ik: ♥4. Vijf slagen later is leider al down 
en hij durft niet ook nog de klaversnit te nemen want dan was het leed niet te overzien. 
Niemand op de oostplaats verzon deze start: in alle andere gevallen werd 3SA gemaakt. 
 
We leveren wel 7 imps in op de tweede helft, goed voor een 12-8 zege, terwijl STAR 1 niets 
heel liet van Buitenhof 1: 20-0. Het wachten was op de uitslag van STAR 3 en deze bleken 
met 24-0 in de tweede helft het negatieve saldo volledig te hebben weggepoetst: Den Haag 
verslagen met 42-18! 
 
Dit begon er op te lijken. Tegen het Pelikaanhof moesten er geen gekke dingen gedaan 
worden.  
 

 
 
Op het derde spel zit ik oost en hoor rechts van mij een 1♠-opening. Ik ben te sterk voor een 
volgbod dus ik doubleer. Dan verwacht je 2♣ bij maat, maar die biedt 2♥! Uiteraard tank ik de 
manche vol. Noord start met zijn singleton ruiten en dat brengt het contract niet in gevaar. 
Op de andere tafel start noord met zijn ♠AH en vervolgt de kleur. Zuid heeft nog ♥10 en daar 
kan west niet overheen: met de zekere ruitenverliezer ging het zo 1 down. 
 
Even later missen wij 6♥. Dat levert op omdat aan de andere tafel 7♥ wordt geboden. Dat zit 
op de schoppensnit en die zit fout.... Al met al staan wij met 41-4 voor want vooral Anton en 
Ad scoorden geweldig! 
 
De andere twee teams staan iets achter maar al met al gaat het er steeds beter uitzien.  
 
Op het eerste spel van de tweede helft open ik  bij ongunstige kwetsbaarheid een zwakke 
SA (12-14) en daarin worden we opgepakt. We komen er in 2♠ met 2 down vanaf en gelukkig 
weten Ad en Anton 3SA binnen te slepen. Dat verlies was zo slechts 3 impen, maar dat 
wisten wij nog niet. Het begin van een moeizaam setje.  
 
Op het laatste spel volgt nog een slem. De tegenstanders struikelen erin: 
 



 
 
west  noord  oost  zuid 
pas  1♥  pas  2SA 
pas  3♣  pas  3♠ 
pas  4♥  pas  4♠ 
pas  4SA  pas  5♠ 
pas  6♥  pas  6♠ 
allen pas. 
 
Als zuid 2SA biedt pakt noord het alertkaartje even beet maar legt het daarna weer terug. 
Zuid alerteert vervolgens het 3♣-bod niet. Noord denkt lang na maar biedt dan 4♥. Noord 
gaat door en zuid besluit dat 6♠ betere kansen heeft dan 6♥.  
Ik vraag aan partner gedekt uit te komen want ik heb op de systeemkaart al zien staan dat 
2SA een mancheforcing hand aangaf met 6-kaart schoppen. Noord had dat kennelijk niet 
door. Zuid verzuimt echter om de verkeerde uitleg (geen alertkaartje) te corrigeren. 
Als Paul zijn kaart heeft neergelegd krijgen we het hele verhaal te horen en de arbiter geeft 
Paul de gelegenheid een andere start te verzinnen (hij had ♦V verzonnen). Nu start hij klaver 
en dat is de juiste start. 
Leider kaart het zorgvuldig af (troeven getrokken, hartendekking geisoleerd en de troeven 
uitspelen) maar Paul kwam niet in dwang, omdat ♦V toch al tweede zat. Uiteraard zitten Ad 
en Anton ook in 6♠ en sloeg het spel uit. We leverden 19 imps in deze set, maar hadden nog 
steeds een positief saldo, goed voor een 15-5 zege.  
STAR 1 was dit keer verslagen met 16-4 maar STAR 3 was op de post met een 16-4 zege 
en een totale uitslag van 35-25. Een en ander leverde de volgende prachtige eindstand op: 
 

 
 
Dit was met recht een teamprestatie waarbij iedereen heeft bijgedragen aan het resultaat. 
Met veel dank ook aan onze NPC Stef Leeuwenburg die iedere keer weer de teams bij 
elkaar wist te krijgen en bij vrijwel alle wedstrijden aanwezig is geweest. 

1 2 3 Totaal

STAR 40 42 35 117

VK 20 30 34 84

BH 37 18 26 81

PH AS 23 30 25 78

RONDE


