
STAR GRAND CAFE TOUR 
 
30 augustus 2016 
 
Roar, waar, maar waor 
 
Door Peter Bosman 
 
Man, man, man, je maak wa mee op zo’n Utregse kroegendrive (dit alles op uw beste Utregs 
uit te spreken) – want dat is het ondanks de deftige officiële titel van het toernooi: Star Grand 
Cafe Tour. 32 Spellen, 16 voor, 16 na de lunch. Ik had me na de lunch verschanst in Grand 
Cafe Broers – om in stijl te blijven – en nam daar om te beginnen een bescheiden groenten-
soepje, met balletjes. Ik had die eerste 16 spellen niet meegemaakt, maar ik ontving van de 
organisatie netjes de tussenstand en de frequentiestaten. Jammer dat er geen persoonlijke 
scores beschikbaar bleken. Maar mijn oog viel tussen een paar soepballetjes door meteen 
op spel 9. Van de 90 paren in de B-lijn bereikten 20 het klein slem. Vier ervan maakten een 
overslag. In de A kwamen 12 van de 76 paren in zes precies gemaakt en nog eens 9 paren 

in 6+1. Zes paren haalden 7, waarvan er een gedoubleerd binnenkwam. Als u de 
spelverdelingen ziet mag u zelf uitzoeken waarom het groot slem er in een hartencontract 
niet in zit, hoewel u daar een 4-4-fit in hebt naast de 5-4 fit in schoppen. 
Terug naar de soep en de balletjes bij Broers. 

Op het eerste spel na de lunch ontmoette ik Nico Doremans en Jouko Renkvist, vaste 
gasten op dit soort toernooien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3SA door zuid. Nico start ongelukkig met een kleine ruiten, maar iedere andere start zou 

even ongelukkig zijn geweest – behalve H. Pech. Als noord het contract speelt, hebben we 
een heel ander verhaal. 3SA +2 maakte, vermoed ik, meteen een einde aan de ambities van 
Jouko en Nico, die bij de lunch nog op 57,60% stonden (16e). Twee tafels verderop streken 
Jan Bors en Nellie Birkhoff (OW) neer. Die stonden nog op een keurige 19e plek met 54,56%. 

Hun tegenstanders op spel 17 kwamen niet verder dan 3, dat met een overslag werd 
gemaakt. Kassa voor Jan en Nellie. 
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Nellie Birkhoff en Jan Bors: kassa! 

 
Voor de tweede ronde in de middag kwamen Eric Nöcker en Erik Swinkels (niet te verwarren 
met onze bronzen Olympische kleiduivenschutter, maar die heette Eric) binnen wandelen. 
Die twee hadden voor de gelegenheid hun voormalig partnership nieuw leven ingeblazen. En 
hoe! Bij de lunch stonden ze vorstelijk eerste met 70,86%, een flinke voorsprong van 5,66% 
op de nummer 2: Jan Meijer en Jan Tulp. Blakend van zelfvertrouwen namen ze plaats om 
hun zegetocht voort te zetten. Op het eerste spel ging het prima: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een rustig biedverloop bereikten de Ericken (NZ) 4. West had onderweg gedoubleerd 
met die prachtige 5-6 rood. Nogal tam verdedigd, vind ik. Een paar tafels verder lieten 

Ronald Hagoort en Gert Jan Dekkers zich naar 5 tillen nadat west zich wat assertiever had 
getoond. Exit Dekkers-Hagoort, maar dat waren ze eigenlijk al. 
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De laatste twee ronden kwamen nog enkele sterke Star-spelers op het toneel. Als eersten 
Peter Hendriks en Nils Verhoeve, die er bij de lunch niet best voor stonden. Dat werd ook 
niet beter op de spellen 25-28.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het laatste spel van de ronde opent Peter 1, die er al uitzag als een spion die acht 

nachten door MI-6 is doorgezaagd. Noord volgt met 2. Nils doubleert, om beide kleuren in 

beeld te brengen. Peter herbiedt zijn klaveren. Nu kan Nils mooi 3 bieden, en weet Peter 

dat Nils ook een ruitenkleur heeft. Peter 3SA, maar dat laat Nils niet staan: hij gaat naar 4. 
Peter maakt er dan maar 5 van. Dat stelt Nils nog voor een hachelijk probleem. Hij heeft van 

troef VB962 tegenover A73.en mist dus vijf ruiten, waaronder de heer en de tien. Start A, 

en hij moet altijd nog A verliezen. Dus moet hij de ruiten zonder verliezer spelen. Ik heb die 
spelsituatie zelf ook al een aantal keer voor mijn kiezen gekregen en weet inmiddels hoe het 
moet. De heer moet zonder meer goed zitten, maar de tien? Als zuid Hx heeft en noord 10xx 
dan wordt de tien de downslag. Snuivend en zwetend speelt Nils de vrouw voor, gedekt met 
de heer voor het aas. Waarom dekt zuid de vrouw? Hoe dan ook, Nils speelt een ruiten uit 
dummy, en daar verschijnt de verlossende tien. 
Had Nils een andere keuze gehad? Als noord 10xx zou hebben gehad, had Nils een kleintje 
naar de negen moeten spelen. Maar als noord drie kleintjes had gehad, zou hij de boer 
moeten hebben gespeeld om de tien te vangen. Ik zou daar ook flink van zweten. Het was 
een stuk eenvoudiger geweest als ze gewoon 3SA hadden gespeeld, dat +1 kan worden 
gemaakt. Goed gedaan, maar een goede score –nee. 
 
Voor de laatste ronde komen een paar newborn meesterklassers van Star aan de bak, maar 
in verschillende partnerships. Marcel Swidde (west) en Elske Schrijvers (oost) tegen 
Machteld Giesbers (zuid) en Henk Willemsens. Maar toen was ik inmiddels wel toe aan een 
Hommel. Hommel betekent in het West-Vlaamse dialect hop. Daar brouwen ze in het 
plaatsje Poperinge, bekend van de slachtingen in WO-I, een blond bier met een hoog 
gehalte hop. Ik heb Hans Kreuning wel eens voorgesteld het bier in zijn assortiment op te 
nemen. De Hommel  was helaas opperdepop. Dat was de enige tegenvaller die ik moest 
ondergaan die middag. 
Elske en Marcel stonden bij de lunch vierde, met 62,16%. Dat is niet mis. Henk en Machteld 
op een wat bescheidener 54,56%, gedeeld 20e. Op 29 moet Marcel 1SA afspelen en krijgt hij 
meteen al in slag 1 een HB beslissing. Na lang nadenken deed hij de boer, resultaat +1. Dat 
lange nadenken snap ik vaak niet tenzij je uit de bieding aanwijzingen hebt gekregen. Maar 

het ging 1- 1SA, wat voor aanwijzingen heb je dan? Het is kop of munt. Maar ja, ik ben ook 
geen expert, verre van. 
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Op het volgende spel stomen Henk en Machteld door naar een fraaie 6, na troefstart +1 
gemaakt. Maar ook dat succesje bracht hen niet dichter bij de top.  
 
De laatste twee spellen dobberen beide paren naar het einde van het toernooi toe. Bier! 
De top was voor Jan Bors en Nellie Birkhoff, die Eric en Erik met flinterdun verschil voorbij 
gingen. Toen ik er nog bij was deden beide paren het nog goed, maar wat er in die twee 
laatste ronden allemaal gebeurd is..? 
 

 
 

Eric Nöcker en Erik Swinkels winnen de Ans Zijpbeker 

  
 
Eric en Erik wonnen, als tweede, nog wel de Ans Zijpbeker, de prijs voor het hoogst 
eindigende Star-paar. Weet u wie Ans Zijp was? Veel Star-leden niet. Zij was de Jan Meijer 
van de club, die alles regelde. Je had wel een bestuur, vaak met Arie Buijs of met Lodewijk 
Tielens als voorzitter, maar in de praktijk was zij de CEO. Zij bedacht ook het concept van 
De Hoogste Score, dat we nog steeds gebruiken. Elke week publiceerde zij met tik- en 
stencil-apparaat de uitslagen en stand van de clubcompetitie, die de leden netjes per post 
thuis toegestuurd kregen. Bij bekerwedstrijden was ze er altijd bij, met worst voor onze 
spelers. 
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