
AFGELOPEN ZONDAG TIJDENS DE NBB -BEKER…  
  
Zondag 3 december 2017, ronde I, Leeuwarden - STAR I 
  
Een klinkende zege op de Friezen  
  
Door Jaap Hazewinkel 
 
Het was wel een beetje raar: een bridgewedstrijd in het Sinterklaasweekend. Veel mensen 
zullen de Sint op zondagavond bestellen en dus werd er naarstig gezocht naar spelers die 
daar geen last van hadden.  
Bij ons thuis vieren we de Sint een kleine week te laat (10 december) dus kon ik me 
vrijmaken om STAR I aan te vullen. Vooraf gezien zou ik het niet ‘versterken’ hebben durven 
noemen; aan de andere kant heb ik met Paul in Star II op hetzelfde niveau best aardig 
kunnen meedraaien.  
Paul kon echter niet maar gelukkig kon Ferdinand Verwijs wel. We moesten tegen 
Leeuwarden en we ontmoetten elkaar halverwege, in Zwolle. Een prima bridgehome 
(STILO), waar tegelijkertijd een district-gemengde paren werd gespeeld. Dat vulde lekker op 
en echt last hebben we niet van hen gehad. Ons nevenpaar was ook een gelegenheidsduo: 
Mark de Meer en Aris Verburgh. 
De eerste tafel verliep stroef en ik hield er geen goed gevoel aan over. Dat zal een Fries 
paar ook hebben gehad, want we wonnen de ronde met 11-0. Toch wat leerzame spellen: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  pas  1♣  1♠ 
dbl  2♠ (!)  pas  pas    (!) had ik niet verzonnen 
3SA ?  allen pas 
 
Ik zit op alle tafels west, Ferdinand Oost. In de uitpas mag ik bepalen hoe het verder gaat. 
Nu al een kill point. Heeft links ♠ Hxx, en partner’s klaveren lopen (oost zal wel een lichte 
opening met lange klaveren hebben), dan wil ik 3SA spelen. Daar lijkt het op. Ik bied dus 
3SA en noord start ♠ door ♠Hx van partner heen en de klaveren lopen niet. Doek. 
Het is beter om een herhaalde dubbel te geven. Zonder ♠-stop zal Ferdinand 3♣ bieden (en 
dan kan ik alsnog 3SA bieden) maar nu kan hij 2SA bieden waarna ik de manche kan 
voltanken. Door oost gespeeld kan 3SA niet down. Dit sloeg uit. 
 
Meteen weer een spel met een kill point. Deze miste ik gewoon: 
 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
    pas  1♠ 
2♥  2♠  pas  4♠ 
allen pas 
 
Ik start ♥A en Ferdinand gooit ♥5 (af). Dat kan echter ook van V5 zijn. Eigenlijk had ik 
verwacht dat Ferdinand met een 3-kaart er een steuntje had uitgeperst, dus ging ik van een 
doubleton uit, en ik vervolgde harten. Nu verdween de verliezende klaveren.  
Als ik in slag 2 ruiten switch dan komt Ferdinand aan slag en hij kan door de klaveren heen 
spelen voordat ♥B hoog is.  
Had ik dat kunnen zien? Moeilijk. De bieding heeft me weinig informatie gegeven over het 
zitsel. Wel heb ik niet lang stil gestaan bij ♥5 en ik had daar meer aandacht voor mogen 
hebben. Aan de andere tafel werd het probleem ook niet opgelost: Wash. 
We winnen de tafel door een 4♥ uit te bieden en te maken waar de andere tafel op 2SA blijft 
steken. 
 
Op de volgende tafel een wild spel: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  1♣  dbl  1♠ 
pas  3♣  3♥  3♠ 
4♥  4♠  5♥  pas 
pas  5♠  allen pas 
 
Ik mag uit en start ruiten voor het geval ♦Hx op tafel komt. Ferdinand pake vakkundig de 
eerste 3 slagen op: 1 down. Aan de andere tafel verdedigen Mark en Aris 5♥x. Aris’ enige 
vlek van de dag is een feit als hij een 2e ronde klaveren probeert te incasseren. 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
  2♥ *  2♠  2SA **  
3♠  4♥  pas  pas 
4♠  pas  pas  4SA *** 
pas  5♦   allen pas 
 
*  Een soort Muiderberg. Uitleg was wat vaag, vaak wel een minor? Altijd? 
** / *** Bied je lage kleur 
 
We hebben een mooie fit maar een lousy shape en geen tophonneurs. Op de helft van alle 
tafels, ook bij Aris en Mark, werd 4♠ gegrepen voor 2 down. Ik dorst 4♥ niet uit te proberen, 
maar ook dat gaat 1 down. In 5♦ start Ferdinand ♠H, ik ♠2 (klaveren, please!). Leider is 
kansloos. Deze tafel wonnen we met 24-0, drie keer 8-0 en een wash. 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  pas  1♠  3♣ 
4♣ *  pas  4♦  pas 
4♥  pas  4SA  pas 
5♥  pas  6♠  allen pas 
 
Ik denk dat 4♣ een 4-kaart schoppen aangeeft maar Ferdinand was daar niet zeker van. Dit 
kostte ons 6 in de butler, maar won 11 impen omdat de tegenstanders van Mark en Aris als 
enigen in 5♠ bleven hangen. Misschien moet ik na 4♦ azen vragen – al hadden we de 
herenvraag en vraag naar troefvrouw niet goed doorgesproken onderweg. 
 
Meteen het volgende spel er achteraan: 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
    1♠  pas 
2♦  pas  2♥  pas 
3♠  pas  4♥  pas 
4SA  pas  5♣  pas 
6♠ !?  allen pas 
 
Waarom bood ik 6♠? Ik wist dat Star een sloot voorstond en dat OW op de andere tafel met 
grote waarschijnlijkheid ook slem zouden bieden. Ik had compleet gelijk, maar daar werd een 
klaverstart gevonden en dan is leider kansloos. Het ging zelfs 2 down.  
Bij ons startte zuid een ‘veilige’ troef. Ferdinand speelde het vervolgens zeer bekwaam af: ♠9 
won slag 1, ♠H slag 2 en er volgde ♥A, ♥H en een hartje getroefd met ♠V. Noord troefde 
onder! De situatie: 
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Ferdinand speelde nu een ruitje uit west en noord is kansloos; stapt noord op dan verdwijnen 
twee klaveren op ♦HV. Noord dook dan ook, Ferdinand maakt zijn ♦B, incasseert nog ♥V en 
neemt een snit in klaveren. Noord komt aan slag en is ingegooid. Zo maakt Ferdinand het 
ook als beide klaveren-honneurs in noord zitten. Well done en een mooie speelfiguur. 
 
Daarna volgden nog wat spellen maar hiermee heb ik de spectaculairste spellen wel 
behandeld.  
 

De eindstand bedroeg een zege met net geen 100 imps: 212 – 116. 
 
 
 



De scores van de viertallen: 

• Star I-1 (Willemses – Brüggeman, Bijker-Kruis)  :  92-30 

• Star I-2 (Verhoeven – van Dijk, Klouwen vd Voorden) : 47-65 

• Star I-3 (de Meer – Verburgh, Verwijs – Hazewinkel) :  73-21 
 
De butlerstanden: 
 

 

 

Overigens is een en ander op de site van BC Descartes terug te vinden. URL: 
https://www.nbbclubsites.nl/club/10047/uitslagen. 

 

Op de uitslagen-service site van Star staat verder te lezen dat Star 2 ook de bekerwedstrijd 
heeft gewonnen hoewel de marge kleiner was: 145-120 (tegen Kennemerland). Proficiat! 
 
 
 


