
Vraag niet hoe het kan, maar door een getrokken schoppenaas 
bekert Star1 verder!      ©Henk Willemsens, Utrecht, 24 februari 2018

 
Zaterdag 24 februari speelde Star1 voor de NBB-beker tegen het Witte Huis. 
Alleen Brink-Drijver waren er aan hun kant niet, maar verder waren ze op 
topsterkte. Door de voor de deur staande krokusvakantie waren we behoorlijk  
gehavend, vandaar dat we in "feestopstelling" (we hadden slechts 2 vaste 
paren, Remco en ondergetekende en Aris en Frank) verschenen.  Onze 
verwachtingen waren daarom niet erg hoog gespannen, maar er bleek een 
daverende verrassing in de maak: na 6 ronden stond het op de imp gelijk, 132-
132! Wat nu? Om te beginnen rekenden beide partijen alles nog eens na om te 
kijken of ze de ene beslissende imp konden vinden, maar dat bleek niet het 
geval. Dan wordt er gekeken naar het aantal teams dat er gewonnen heeft; de 
club waarvan de meeste teams gewonnen hebben, wint. Maar ook dit bleek 
gelijk, want beide clubs hadden één team dat dik won en twee verliezende  
teams. Dan rest er nog maar één ding: de captains worden verzocht om een 
kaart trekken, de hoogste wint. Voor ons mocht dat Louk Herber doen. Hij deed 
dat buitengewoon goed, want hij trok schoppenaas uit het pak! Het voelt als 
winnen van FC Barcelona bij de tiende strafschop na verlenging: zenuwslopend, 
maar we zijn door!  
 
Ons viertal draaide super. Remco en ik speelden met het gelegenheidsduo Kees 
Jan en Hendrik, die het uitstekend deden. Niet alleen op de grotere spellen 
kwamen er imps binnen, ook op de deelscores was het een paar keer raak. Dit is 
een leuk voorbeeld, tegen Berry Westra en Vincent Ramondt:  
 
Spel 2  Noord (Remco) 
N/OW ♠ T 5 2 
  ♥ B 8 3 
  ♦ T 6 5 3 
  ♣ A 7 2  
West (Berry)  Oost (Vincent)  
♠  V 9 ♠ B 8 6 4 
♥  6 ♥ A H T 
♦  A 9 4 2 ♦  V 8 7 
♣  V B T 6 5 4 ♣ 9 8 3 
 Zuid (Henk) 
 ♠ A H 7 3 
 ♥ V 9 7 5 4 2 
 ♦ H B 
 ♣ H   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bieding: 
West Noord Oost Zuid 
Berry Remco Vincent Henk 
- pas pas 1♥ 
2♣ 2♥ 2SA ??? 



 
Ondanks de 2SA van Vincent bood ik toch nog een keer 3♥, iedereen stil. Berry 
kwam uit met ♣V voor mijn heer. Hoe verder? 
 
Ik kon het nu maken door ♠A, ♠H en schoppen na te spelen voor de boer van 
Vincent. Hij speelde ruiten (maar niets hielp hem meer). Ik legde de boer voor de 
aas van Berry, die weer ruiten speelde voor mijn heer. Nu kon ik een schoppen 
troeven en een kleine harten uit de dummy spelen, waarna ik alleen ♥AH nog 
afgeef.  
 
Kon het spel down? Ja, gek genoeg wel, maar dan moet Berry uitkomen met.... 
zijn troefje (of eerst ♦A op tafel leggen en dan troef na)! De tegenpartij kan dan 
drie rondjes troef spelen, waarna ik geen schoppen meer kan troeven. Gelukkig is 
Berry ook maar een mens, dus dit soort uitkomsten verzint hij zelfs niet.    
 


