
75 jaar Star De lustrumdrive 
 
Door Koeno Brouwer 

 
Maar liefst 40 teams waren naar het spoorwegmuseum gekomen om de lustrumdrive voor 
het 75-jarige bestaan van Star te spelen. Jan Meijer had vele bridgers die zich nog steeds 
niet hadden opgegeven er met de haren bijgesleept. Vlak voor de deadline was er nog een 
team gemaakt van Ronald Hagoort - Gertjan Dekkers en Martin Bootsma - Koeno Brouwer.    
Het was leuk dat Ronald zijn goede vriend Gertjan van stal haalde. Ongetwijfeld had Ronald 
aan de nauwelijks of niet groenrechtse Gertjan geen informatie verstrekt over het feit dat de 
vroegere lijsttrekker van Groenlinks Paul Rosenmöller zou verschijnen als begeleider bij een 
mooie wandeling voorafgaand aan het bridgetoernooi.  
Nu verscheen Gertjan welgemutst als altijd ruim op tijd in het spoorwegmuseum wachtend 
op Ronald die zoals altijd op het laatste nippertje verscheen.  
 
Martin en ik speelden voor de eerste keer samen en spraken alleen het hoogst noodzakelijke 
af.  
 
Het eerste boeiende spel diende zich al spoedig aan. 
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W N O Z 
2♦ 2♥ pas 3SA 
Allen pas    
 
Wereldconventie niet afgesproken dus dan maar 2♥ bij noord niets vermoedend in de kleur 
van de multibieder. Jeanine hoorde dat wat argwanend aan, maar paste vrij snel. Met mijn 
mooie zeskaart klaveren leek 3SA mij wel een behoorlijk contract. Noord die er niets van 
begreep waarom er geen schoppen was geboden en mij van vele schoppens verdacht paste 
maar. Letta als west die het ook al vreemd vond, startte toch maar met ♥2. Met enige moeite 
kon ik via een niet geslaagde klaverensnit precies negen slagen bij elkaar krijgen.  
Op de andere tafel werd 5♦ bereikt dat hetzelfde resultaat opleverde. 
 
In onderstaand spel zijn er eenvoudig negen slagen in 3SA voor NZ. Maar hoe dat te 
bereiken met slechts 21 punten? De biedingen strandden al eerder. 
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W N O Z 
  pas 1♦ 
1♥ 2♣ 3♥ Allen pas 
 
Onze baldadige Gertjan, die overigens vrij goed door zijn wijze maat Ronald  in bedwang 
werd gehouden, bood brutaal als hij is 3♥ kwetsbaar waarna men het zwijgen ertoe deed.  
Na de start van ♦A dreigt er later een aftroever als er met ♦9 vervolgd wordt. Noord switchte 
na ♦A echter naar een andere kleur en Ronald hoefde slechts één down te noteren.   
 
Bij ons aan tafel ging de bieding als volgt: 
 
W Martin O Koeno 
  pas 1♦ 
1♥ 2♣ 2♥ pas 
Pas 3♣ Allen pas  
 
Na een hartenstart kon Martin de ruiten op tijd vrij spelen waarna hij 3♣+2 maakte.  
 
Op spel 19 ontmoette Gertjan een broeder op het gebied van blufpoker. Herman Klouwen, 
altijd al iemand die je scherp in de gaten moet houden, verraste met een psyche. 
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W N O Z 
   1♣ 
1♠ 1SA  !! 2♠ 3SA 
pas 4♣ Allen pas  
 
Kees zal toch wel even gedacht hebben waar haalt mijn partner die schoppendekking 
vandaan? Kees kent zijn pappenheimers kennelijk want hij paste zeer snel op 4♣.  
Ondanks slechts 20 punten is het bijna 4♠. Zelfs met het slechte zitsel van de troeven is 4♠ 
door west nauwelijks tegen te houden. Na ♣A uitkomst en ♣H vervolg, getroefd door de 
leider west en schoppen naar de H. Zuid moet de verleiding weerstaan deze slag te nemen 
en de troeven twee keer ophouden. Als zuid dan eventueel de derde troefslag neemt, kan hij 
ook nog een klaverenslag oprapen voor één down.  
 
4♣ door Noord is in elk geval een goede uitnemer tegen 3♠ dat altijd gemaakt kan worden als 
♠B gevonden wordt. Na een ruitenstart kunnen OW drie harten slagen en één ruitenslag 
oprapen voor één down voor slechts +50. Een geslaagde psyche dus. Maar aan onze tafel 
een verassend andere ontwikkeling.  
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Na ♣H start en ♠A en schoppen vervolg getroefd in noord was de leider één down.  
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W N O Z 
2♦= multi 2♠ Dbl= POC Redbl 
pas 2SA Dbl Allen pas 
 
Gertjan startte met ♣H gevolgd door ....  ♦7. Daar had Herman niet van terug. Hij probeerde 
♦8 gedekt door de 9. Daarna vervolgde hij met klaveren. Gertjan kon toen drie ruitenslagen 
ontwikkelen. Toen de rook optrok, hadden OW twee klaveren-, drie ruiten-, twee harten- en 
twee schoppenslagen voor vier down -1100.  



 
De laatste ronde tenslotte zaten we aan tafel drie en verloren nipt met 9-7. Dat leek op een 
zesde plek in de eindrangschikking. Verassend bleken we gedeeld eerste met het team Loek 
Verhees - Truus van der Spek en Marijke Erich - Laura Lor op slechts één punt gevolgd door 
Pierre Claessen, Willen Schneider, Aris Verburgh en Adriaan Vos.  
 
Een geweldig leuk en goed georganiseerd toernooi in een zeer prettige omgeving met dank 
aan mijn partners Martin, Ronald en Gertjan.  


