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Het archief van Star op onze voortreffelijke site is een mooie bron om de verveling te 

verdrijven op een druilerige zondagmiddag, maar het is ook een perfecte bron van 

informatie. Uit de site blijkt dat ons Star Magazine ups en downs heeft gekend en na de 

aanvankelijk succesvolle herstart in 2001 gedurende een aantal jaren zelfs geheel van het 

toneel is verdwenen. Tussen 2005 en 2008 is er niets te vinden. 

Een aantal leden, onder wie Peter Bosman, trok de boel begin 2008 vlot en de afgelopen tien 

jaar is Peter Hoofdredacteur gebleven. Ook Felix Ophorst en Henk van Doren waren toen al 

van de partij. Uit het helaas niet helemaal complete archief valt trouwens op te maken dat 

Peter al in 1986 in de redactie van Star Magazine zat en misschien zelfs al eerder. Het kopje 

zou dus eigenlijk moeten luiden: “Al minstens 31 jaar in de redactie”. 

We begonnen in 2008 ook met een eerste online versie, welke als PDF op de site 

beschikbaar was en gedownload kon worden. Een papieren versie werd nog wel een aantal 

malen uitgegeven maar dat hield rond eind 2009 op. Vanaf mei 2008 verschijnt er echter 

vrijwel elke week een stukje over de clubavond. Star is met zijn tijd meegegaan en het 

wekelijkse artikel is een vaste waarde geworden. 

In al die 10 jaar heeft Peter de kar getrokken en een flink deel van die periode ook week in 

week uit gezorgd dat iemand een stukje over de clubavond zou schrijven. De redactie, 

aangevuld met vaste en minder vaste gastauteurs, heeft voor continuïteit gezorgd.  

Na 10 jaar vindt hij het mooi geweest en draagt hij het stokje over. Henk van Doren wordt 

hoofdredacteur en Felix Ophorst neemt de zwaarste taak over; de planning zodanig in te 

richten dat er iedere week een auteur bereid is om een aantal uren te investeren in een 

lezenswaardig artikel.  

Het is goed mogelijk dat Peter nog eens als gastauteur in de pen klimt. Peter’s schrijfstijl is er 

één van zelfkritiek. Als je zijn artikelen leest dan is bridge een festival van gemiste kansen. 

En gaat een ingooi een keer goed, dan vraagt hij zich af hoe je het spel níet zo kunt spelen. 

Die bescheidenheid siert de man. Als u dat nog eens wilt nakijken, de site staat garant voor 

urenlang leesplezier, mede dank zij Peter. 

Peter, bedankt! 

 

 

 


