
AFGELOPEN ZATERDAG IN LEIDSCHENDAM… 
 
NBB-Beker, ronde 1 
 
STAR 2 bekert verder 

 
Door Jaap Hazewinkel 
 
STAR 2 was te gast in Leidschendam bij wat waarschijnlijk de grootste bridgeclub van 
Nederland is: 800 leden, een eigen Bridgehome tussen de flats vlakbij winkelcentrum 
Leidschenhage en ook vlakbij het ziekenhuis waar in 1994 mijn jongste zoon geboren is. 
 
Een beetje bekende grond voor mij dus, al was ik nooit bij deze bridgeclub geweest. 
 
Het leuke van deze bekerwedstrijd was dat er een barometer werd gespeeld: Iedereen 
speelde elke ronde dezelfde spellen, waardoor er na elke ronde over de spellen gesproken 
kon worden. Uiteraard deden we ons best omdat captain Ed Franken ons een rondje in het 
vooruitzicht had gesteld mocht er gewonnen worden. Nou is dat bij Leidschenhage niet een 
heel dure grap: Je komt met een euro of 15 een heel eind als je 12 drankjes moet kopen! 
 
Captain Ed Franken had de volgende teams opgesteld: 
 
Star 2-1: Jan van Cleeff – Bob Drake;   Louk Herber – Jan Tulp 
Star 2-2: Herman Klouwen – Stef Leeuwenburg;  Nils Verhoeve – René van Dijk 
Star 2-3: Ed Franken – Jan Meijer;    Paul Schriek – Jaap Hazewinkel 
 
Laten we eerst eens beginnen met twee uitkomstproblemen: 
 
1. Jij (Oost), NZ kwetsbaar. Rechts opent preemptief: 
 
♠ A75   West  Noord  Oost  Zuid 
♥ V7     3♠  4♣  4♠ 
♦ B9   5♣  5♠  dbl  allen pas 
♣ AVB872   
 
Wat kom je uit? 
 
2. Jij (West),  OW kwestbaar: 
 
♠ H974   West  Noord  Oost  Zuid 
♥ 53       pas  1SA 
♦ V962   pas  3SA  Allen pas 
♣ H74    
 
Wat kom je uit? 
 



Paul en ik zaten de hele wedstrijd OW. De strijd ging bijzonder gelijk op. Dit was ons eerste 
spel: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul    Jaap 
      4♦! 
dbl  pas  4♠  allen pas 
 
Als Zuid 3♦ opent kan ik na doublet Paul laten kiezen. Je kunt 4♥ wel maken (moet je wel 

een schoppen naar de 8 spelen ☺) maar 4♠ niet. Een doodnormale maar kansloze manche 
met de troeven 4-1. Dit leverde 10 imps op omdat ons nevenpaar (Ed Franken en Jan 
Meijer) in NZ in 5♦ kwamen en dat mochten maken! Daar hadden OW vast wat na te 
bespreken. De eerste ronde ging echter wel met 26-40 naar Leidschenhage. 
 
 
Soms zijn er spellen waaruit blijkt hoe goed mijn partner het spelletje in de smiezen heeft: 
 

 
 



West  Noord  Oost  Zuid 
      pas 
pas  1♥  1♠  3♣ *   * Bergen 
pas!  4♥  allen pas 
 
Als Paul 3♠ zou hebben geboden zou ik met mijn shape zeker met 4♠ hebben uitgenomen. 
Paul heeft echter te weinig aanval en teveel verdediging. Beide contracten sneuvelen, maar 
4♠ wordt van een lintje voorzien door Ed en Jan. Dat leverde 12 impen op. 
 
De tweede ronde werd door Star gewonnen en het was precies gelijk: 73-73. 
 
Paul en ik vrezen het ergste na het derde setje. Eerst ben ik aan het soppen: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
2♦ *   pas  2♥  3♦   * multi-achtig 
pas  pas  3♥  allen pas 
 
Dit handje past even wat minder in ons systeem. Ik heb een best wel aardige hand maar we 
hadden net afgesproken dat na een multi-2♦ 2SA echt wel 15+ moest zijn. Discipline is ook 
belangrijk, dus ik bied rustig aan. Paul heeft ook wel een erg mooie multi, niet kwetsbaar 
tegen wel. Misschien wel een 1♥ bod waard? 
Ik maak na ♦H, ♣H, ♣A getroefd maar liefst 11 slagen. Wint, want OW spelen aan de andere 
tafel 5♥, één down. 
 
Omdat ik aan het soppen ben besluit ik het over een andere boeg te gooien: 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
    3♥!   allen pas 
 
Voor NZ een koude manche in Sans Atout, waarbij allebei onze lage kleuren keurig 2-2 zitten. 
Ik ga 1 down voor een smakelijke 11 imps. 
 
Na deze derde ronde staat Star 16 imps voor. Toen was het de beurt aan Paul om te 
soppen: 
 

 
 
Dit spel zit in een doosje. Paul (W) opent 1♥, ik1♠, Paul 2♦, ik 2♥. Paul gooit de handdoek, 
waar 2SA een redelijk bod was. Star verliest deze ronde en staat nu 7 imps achter (131-138). 
 



 
 
Noord-zuid komen in 2♥, wat vaker gebeurt. Soms spelen OW in 2♠, wat 2 down gaat voor 
een wash. Paul start ♠B, en uiteindelijk timet leider het spel verkeerd en gaat down: We 
maken ♦V, ♦A en vier (!) hartenslagen. Ik kan namelijk een vierde ruiten spelen die Paul 
troeft met ♥A, en hij kan een vierde schoppen spelen die voor een tweede uppercut zorgt.  
 
Grootste swing in deze ronde werd verzorgd door Louk Herber: 

 
Louk zit west en besluit dat zijn hand geen 1♥-opening waard is. Tot zijn vreugde opent 
noord met 2♥! Zwak met de majors. Zuid corrigeert naar ♠ en daar heeft iedereen vrede mee. 
Louk kent zijn klassiekers en start troef. Leider neemt het aas en troeft een harten. 
Vervolgens moet hij van slag in ruiten. Hierna wordt Zuid’s laatste troef weggenomen en de 
harten’s geincasseerd. Het eindigt met 3 down, 300, plus 200 voor 4♥, 2 down aan de 
andere tafel. 
 
De stand na deze ronde werd niet publiek bekend gemaakt. Star had de vijfde ronde echter 
met 31-2 gewonnen en stond inmiddels 22 imps voor. 
 
Tot nu toe waren het eigenlijk tamelijk tamme spelletjes. De laatste ronde maakte echter veel 
goed.    



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  3♠  4♣  4♠ 
5♣  5♠  dbl  allen pas 
 
Ik doubleerde in mijn veronderstelling dat een pas forcing zou zijn geweest. Dat was niet zo, 
want misschien was partner wel gewoon met een uitnemer bezig. Het was bovendien niet 
handig want zuid zou nog 6♠ hebben geboden als ik niet had gedoubleerd.... We kunnen 5♠ 
downspelen als ik met ♦B start (Paul moet zakken en aan slag met ♠A kan ik hem bereiken 
met voor een ruitenintroever). Als ik een kleine schoppen start moet leider meteen ♠B leggen 
en dat is niet opgelegd.  
Dit was uitkomstprobleem 1. Was u ruiten gestart? Of een kleine schoppen? 
Ik start echter ♥V en nu bewandelt leider het pad naar 11 slagen nauwkeurig. Ja, daar moet 
♦B wel tweede voor vallen. Dit leverde op toen Jan en Ed al in 4♠ gedoubleerd werden en 
eveneens 11 slagen maakten! Stef en Herman werden in 4♥ opgepakt. De start daar was 
♠10 voor het Aas (♠B eronder). ♣A geprobeerd, getroefd en Herman begint met de harten 
van boven. Als ♥V valt zijn er ineens 12 smakelijke slagen. 
 
Dan deze: 

 
Zuid biedt 1Sa, Noord hoogt dat op naar de manche. Uitkomstprobleem 2. 



Paul heeft een boekje over de beste starts (ligt nu bij mij) en besluit een passieve ♥5 te 
starten. Dit zet leider volledig op het verkeerde spoor. Leider heeft een klaverslag nodig. 
Uitgaande van hartenlengte bij west besluit hij eerst west een klaverslag te laten maken 
omdat ik de veilige hand zou zijn: hij neemt de uitkomst op tafel en speelt een klaver naar de 
boer.  
Omdat ik de uitkomst had aangesignaleerd speelt Paul harten door. Leider neemt in de hand 
en speelt een klaver naar de 8 voor mijn ♣10. Ik speel een derde ronde harten door en leider 
ziet wat er gebeurd is. Er is aan één down niet meer te ontkomen. Tien sappige impen vielen 
ons team ten deel. 
 

 
Aan vier van de zes tafels wordt 6♥ uitgeboden. Zo ook bij ons en door ons nevenpaar. Eén 
paar van beide partijen miste het slem en per saldo schoot Leidschenhage daar dus niets 
mee op.  
 
Star bouwt in de laatste ronde de voorsprong verder uit door deze swingy ronde met 49-26 te 
winnen. Eindstand 211-166. Alle cijfers zijn te bewonderen op de site van Leidschenhage. 
Hier de resultaten van de teams: 
 

 
 
  
 


