
Afgelopen dinsdag op de club.... 
 
Finale Viertallen Star: revanche en rectificatie 
 

Door Koeno Brouwer 

 
De Finale viertallen!  In zeven avonden moest worden beslist welk viertal kampioen van Star 
zou worden. Er deden liefst 46 viertallen mee waarvan de meeste in de gewone en sterkste 
opstelling - zeker de hogere teams. Twee MK teams waren vertegenwoordigd in Star 1 en 
BCO 1. Een belangrijk evenement dus van één van de sterkste clubs van Nederland. En 
tevens een belangrijke oefening in het kader van de komende externe viertallen, met name 
voor ons eerste team dat gepromoveerd is naar de MK.  Wij vormden een combinatie, 
genaamd Star1B, met één van de drie paren van Star 1: Henk Willemsens (captain) - Marcel 
Swidde en Koeno Brouwer - Remco Bruggemann. Die moesten het in de finale opnemen 
tegen Star2 Aris Verburgh (capt) - Frank Veger en Jan Willem van Oppen - Peter van der 
Voorden. 
 
De laatste weken moesten Remco en ik het voornamelijk van ons nevenpaar Henk en 
Marcel uit het eerste (externe) viertal van Star hebben. Dat leidde de vorige keer zelfs tot 
mijn te pessimistische opmerking dat een finaleplek niet meer binnen ons bereik zou liggen. 

Rectificatie, we spelen wel in de Finale en wel tegen ons tweede team dat uitkomt in de 

eerste Divisie. Het leidde ook tot een soort revanche gevoel omdat ik een paar weken 
geleden ook tegen Star 2 een tegenspelfout maakte - overigens met overtuiging geholpen 
door partner - waardoor we op kinderlijke wijze een manche lieten maken. Met deze zelfde 
tegenpartij bonden wij nu de strijd aan in deze finale. En wel in twee keer 14 spellen.  
Op spel 1 - dat we overigens pas later speelden - had ik al direct de gelegenheid mijn imago 
wat op te poetsen. 
 
1  N / - Remco  
  ♠ AH10852   

  ♥ VB3   

  ♦ A   

  ♣ 764   

Jan Willem 
van Oppen 

  Peter van der 
Voorden 

♠ V7 

  

N

O

Z

W

 

♠ B943 

♥ A65 ♥ 102 

♦ 10965 ♦ V7432 

♣ 10832 ♣ A9 

  Koeno  
  ♠ 6   

  ♥ H9874   

  ♦ HB8   

  ♣ HVB5   

 
W N O Z 
 1♠ pas 2♥= MF 
pas 3♥ pas 4♣  
pas 4SA pas 5♣ 
pas 5♥ Allen pas  
 
Met een minimum herbieden wij eerst 2♠. Het 3♥ bod is bij ons 15+ dus Remco waardeerde 
zijn spel door de mooie driekaart fit en de singleton iets op. Remco had ook wat goed te 



maken en bood daarna ook nog erg agressief 4SA na mijn 4♣ cuebid in plaats van 4♦ 
waarop ik met 4♥ mijn geringe slembereidheid kenbaar had kunnen maken.  
Nu raakte ik verzeild in 5♥ dat met een klaveren uitkomst tot een aftroever in klaveren had 
kunnen leiden. Gelukkig waren de ruiten van Jan Willem een fractie beter en startte hij met 
♦10. Ik besloot uiteindelijk tot het vervolg van ♥V die gedoken werd, ♠A en H en een derde 
schoppen getroefd met ♥7 en een ruitentje weg. Vervolgens ♦8 getroefd en ♥B voor west. 
OW konden daarna alleen nog ♣A incasseren voor contract.  
Op de andere tafel was men down gegaan na dezelfde uitkomst en klaveren vervolg.  
 
Spel 26. Een enigszins ongelukkig spel voor de leider Frank Veger als noord. HIj was met 
een totaal van slechts 21 punten in het optimistische contract van 3SA terechtgekomen en 
kreeg een start van ♦3 omdat west met 1♦ (natuurlijk en onevenwichtig) had geopend.  
 
26  O / Allen   
  ♠ AB10943   

  ♥ 65   

  ♦ V106   

  ♣ H6   

    

♠ V86 

  

N

O

Z

W

 

♠ 75 

♥ 8 ♥ H952 

♦ AHB72 ♦ 843 

♣ A873 ♣ V942 

    
  ♠ H2   

  ♥ AVB1073   

  ♦ 95   

  ♣ B105   

 
West nam ♦H en speelde ♣3 na voor de V. Oost speelde opnieuw ruiten na voor de A en 
ruiten na. De leider heeft nu negen slagen als de harten een beetje meewerken. Frank 
speelde harten naar de 10. Vervolgens ♠H en schoppen naar het Aas en opnieuw harten 
naar de B. Maar west ontkende. Daarna verloor de leider nog vele slagen voor drie down 
terwijl de schoppensnit wel goed gegaan zou zijn. Dan had hij echter nog maar acht slagen 
en moest hij alsnog een hartensnit nemen voor de negende slag. Ons nevenpaar eindigde in 
een rustig 2♠ contract dat precies gemaakt werd.  
 
24  W / - Henk   
  ♠ 86   

  ♥ A7   

  ♦ B853   

  ♣ AHB63   

Jan Willem   Peter 

♠ H 

  

N

O

Z

W

 

♠ 432 

♥ B85 ♥ V943 

♦ AHV1062 ♦ 974 

♣ 1098 ♣ V72 

  Marcel  
  ♠ AVB10975   

  ♥ H1062   

  ♦ -   

  ♣ 54   

 



W N O Z 
1♦ 2♣ pas 2♦ 
pas 2SA pas 3♠ 
pas 3SA Pas 4♦ 
pas 4♥ pas 6♠ 
 
West kwam vanzelfsprekend met ♦A uit.  Marcel troefde in de hand en na ♥A en H troefde hij 
een derde harten in dummy. Keerde met een ruitentje afgetroefd in de hand terug om de 
vierde harte eventueel met ♠8 in te troeven. Jan Willem die zag aankomen dat hij ♠H sec niet 
meer zou maken, troefde voor. Een mooi contract via een mooie biedserie dat op de andere 
tafel niet bereikt werd: 4♠+2.  
Het laatste spel bracht niet helemaal de beslissing want daarvoor was de voorsprong al te 
groot maar het deed toch een belangrijke duit in het zakje voor een uiteindelijk ruime 
overwinning.  
 
28 W / NZ   
  ♠ AV10942   

  ♥ H54   

  ♦ H32   

  ♣ 9   

    

♠ 7 

  

N

O

Z

W

 

♠ H 

♥ AB9872 ♥ V1063 

♦ AB76 ♦ 10854 

♣ AB ♣ 8732 

    
  ♠ B8653   

  ♥ -   

  ♦ V9   

  ♣ HV10654   

 
 
 
 
 
 

Marcel speelde na de hartenuitkomst getroefd te hebben, schoppen naar het Aas en verloor 
alleen een ruiten en een klaverenslag.  
Op de andere tafel doubleerde Remco met zijn drie azen het eindbod van 5♠. Zuid 
redoubleerde, nogal speculatief want noord had hier met 3♠ gevolgd en oost 4♥! Spektakel. 
De leider ....  sneed wel over ♠H om vervolgens één down te gaan.  
 
Dat de strijd bijzonder hevig is geweest getuige de onderstaande eindstand van de bovenste 
vijf viertallen.  
 
Eindstand:           WP 
1. Star 1B: Marcel Swidde - Henk Wilemsens,  Koeno Brouwer - Remco Bruggeman     190.  
2. Star 2: Aris Verburgh - Frank Veger, Jan W. van Oppen - Peter van der Voorden  182 
3. Star 1: Kees J. Willemsens - Marin Bootsma, Hendrik Bijker - Dennis Kruis   181 
4. Alex van Reenen - Jos Uijterwaal, Rik Doodkorte/Ronald Hagoort/Peter v.d.Linde  179 
5. BCO1: Agnes Snellers - Wubbo de Boer, Rob van der Bergh - Ricardo Westerbeek 177 
 
  
 

W N O Z 
Jan Willem Marcel Peter Henk 
1♥ 1♠ 3♥ 4♣  
5♥ pas pas 5♠ 


