
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

Persoonlijk toernooi, 3 april 2018 

Hoe win je het persoonlijke toernooi bij Star? 

Door gastspeler en gastschrijver Robin de Kater 

Maandag ben ik naar de kapper geweest. Wat heeft dat te maken met bridgen? Niets. Ik was 

10 minuten te vroeg en ik zocht in de daar liggende leesmap naar de Donald Duck. Deze 

was niet te vinden. Achter in de kapsalon zag ik een klein jochie het gezochte blaadje 

doorlezen. Van pure ellende pakte ik toen maar de Libelle. Immers, daar staat de strip van 

wijlen Jan Kruis in: Jan, Jans en de kinderen. De strip was snel tot mij genomen en een blik 

op de klok leerde mij dat er nog 8 minuten te vullen waren totdat ik op de stoel plaats kon 

nemen. Op de pagina naast Jan Kruis stonden de horoscopen. Nu heb ik weinig met zowel 

het kruis als astrologie, maar goed, je moet wat. Aandachtig las ik mijn horoscoop om te 

kijken wat daar nou weer voor een onzin in zou staan. 

“De kreeft gaat een goede week tegemoet. Dit zal zich vooral op dinsdag uiten. De 

ascendant Stier staat in het verlengde van de kreeft, wat een grote mate van geluk gaat 

betekenen. U zult deze week buitengewoon vriendelijke mensen tegen komen u geen 

strobreed in de weg zullen leggen.” Daarna ging het nog even door over de liefde, maar de 

liefde van mijn leven heb ik al gevonden, dus dat zit wel goed. Ik las het nog een keer en nog 

een keer. Dinsdag zou het persoonlijke toernooi zijn bij Star, waar ik, als toekomstig lid, door 

Jan Meijer voor gevraagd ben. Ik pakte snel de Margriet en bladerde daar ook snel naar mijn 

toekomst toe. Ook hier termen als “Aardige, vrijgevige mensen” die ik zou ontmoeten. Ook 

hier viel het woord “Geluk”. 

Ondertussen was het mijn beurt om op de stoel van mijn kapper plaats te nemen. Hij vroeg 

hoe ik mijn haar wilde. Nog nadenken over de net opgedane kennis, mummelde ik iets in de 

trend van “Star…stand 1”, waaruit de kapper helaas opmaakte dat de tondeuse over mijn 

kapsel gehaald moest worden op standje 1 millimeter. 

Dinsdagavond reed ik zeer gekortwiekt maar vol goede moed vanuit Culemborg naar 

Utrecht. Op de eerste tafel tref ik Loek Fresen aan, waarmee ik het eerste spel mag spelen. 

De tegenstanders gaan kwetsbaar 2 down tegen een deelscore bij ons. Nadat we zijn gaan 

verzitten, speel ik tegen Loek. Hij krijgt in handen: 

♠ H75, ♥ H73 ♦ A954 ♣A75. 

 

Onder gepas van OW opent hij de bieding met 1♦. Zijn partner biedt 1♥ en Loek biedt 1SA. 

Nu komt er 2♦bij partner. Wat doe je? Heeft partner een 5-krt ♥? Moet je in paren voor de 

beter betalende major gaan? Loek vond van wel en bood 2♥. Dat bleek de verkeerde 

beslissing te zijn. 2♦ is gemaakt en 2♥ gaat 2 down.  

  



Het derde spel heb ik:  

 

♠ 9832, ♥ B873 ♦ A2 ♣982.  

 

Op de derde hand opent links met 1♦, die partner doubleert. Er wordt gepast. Bied je nu 1♥ 

of 1♠? Ik vind 1♠ beter omdat je eventueel later op 2-niveau nog je harten kan melden. Begin 

je met harten, dan zit je al op 3-niveau als partner een 3-4 hoog heeft gehad. Enfin. Hier 

maakt het niets uit, mijn partner heeft een gigantische beul en besluit het bieden met 4♠. Met 

10 slagen voor het oprapen is dat geen probleem, maar het levert wel 29 van de 40 punten 

op. Met de hand van partner:  

♠ AHV104, ♥ AH5 ♦ H108 ♣65 is een aantal keren uit stand 3SA geboden. Daarin nemen de 

tegenstanders de eerste 5 slagen in klaveren mee. Tot nog toe heb ik niets goeds gedaan, 

maar sta op 82%. 

De volgende ronde scoor ik 73%. Ik dubbel een contract wat alleen met een briljante start 

down kan (en het woord briljant kwam niet in mijn horoscoop voor) en anders dicht is. De 

tegenstander heeft een slip of the hand en gaat toch 1 down. Het spel daarop krijgen we een 

cadeautje en het spel daarna start ik passief wat een slag scheelt. 

En zo verliep de hele avond. Eén volledig spel: 

5 N/NS  ♠ A52 

   ♥ B98732 

   ♦ 3 

   ♣ V106 

♠ VB97     ♠ H1043 

♥ A      ♥ HV6 

♦ 108      ♦ HB75 

♣ AB8753     ♣ H4 

   ♠ 86 

   ♥ 1054 

   ♦ AV9642 

   ♣ 92 

W  N  O  Z 

  pas  1SA  pas 

2♠  pas  3♣  pas 

3♠  pas  ? 

Waar hele volksstammen in 4♠ komen, besloot mijn partner om 3SA te bieden. Misschien 

mede ingegeven doordat hij niet wist of ik wist dat hij wist dat 2♠ transfer was of zoiets, maar 

met de prachtig verzorgde dekkingen in de rode kleuren heeft hij mijn zegen. Zuid startte met 

een kleine ruiten, waarna we 3SA+2 maakte voor 87,5%. 

Dus om op de vraag in de titel terug te komen: hoe win je het persoonlijke toernooi bij Star, 

kan ik alleen maar zeggen: hou je horoscoop in de gaten. Alhoewel je op zo’n avond 

misschien beter naar het casino kunt gaan. 


