
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
03-04-2018 INDIVIDUEEL TOERNOOI 
  
Desperado  
  
door Ton Mook  
 
‘Desperado’ van The Eagles op weg naar het individuele toernooi bij Star. Beide vinden hun 
oorsprong in de jaren 70. Jan Meijer zei het al: ‘Afgelopen zondag Vlaanderen’s mooiste en 
op 3 april 2018 Star’s mooiste’ en daar is veel voor te zeggen. Velen willen deze avond niet 
missen.  
Op een individueel moet je je een beetje als desperado gedragen. Voor iedereen gelden 
dezelfde regels (basis systeem), maar wil je winnen dan moet je regelmatig je eigen regels 
toepassen en hopen dat ‘the posse’ je niet opknoopt / een strikje om je bieding heen doet. 
De beroemdste desperado is misschien wel Billy the Kid. Misschien dat de avond daardoor 
ook wel een toepasselijke winnaar kreeg: Robin de Kater. 
Gelukkig schoof de winnaar de laatste ronde bij mij aan, zodat ik in elk geval 3 spellen 
met/tegen de latere winnaar kan beschrijven, want anders heb je als schrijver toch een lastig 
verhaal. 
 
Spel 13 Ton 
N/allen   VB10974 
   HB9 
   Q 
Aris   B102            Theo  

 -     A865 
 6542     108 
 HB86432    95 
 V7  Robin   H9865 

   H32 
   AV73 
   A107 
   A43 
Aris Ton  Theo  Robin 
west noord  oost  zuid 
- 2 *  pas  2SA**  * zwakke2 in of   ** sterk en vraagt 
3  pas  pas  4 *  * converteerbaar 
pas 4   a.p.  
  
Ruitenstart voor A, A eruit gewerkt en je hebt altijd 11 slagen: 45% voor NZ omdat 2 
paren 12 slagen mogen maken en één OW paar voor -800 gaat. 



 
Spel 14 Ton 
O/niem  HB6 
   VB8653 
   B 
Robin   HB3             Aris  

 107     V6 
 2     H104 
 H643    AV1082 
 AV10754 Theo   982 

   A98543 
   A97 
   975 
   6 
Robin Ton  Aris  Theo 
west noord  oost  zuid 
- -  1   pas   
2  pas  2SA  pas 
3  pas  3SA  a.p.  
  
Tja, NZ laten zich zomaar uit de bieding houden. Zuid kan schoppen bieden en ikzelf zit met 
mijn aasloze hand en 6 zachte punten voor de opening bij gelijke kwetsbaarheid. Een 
desperado had gewoon 2  geboden. Als NZ zich met het bieden gaan bemoeien dan gaan 
ze ook scoren met 10 zekere slagen in een harten of schoppen contract/deelscore. Het 
spelen van 3SA was snel gebeurd na de start van een kleine schoppen. 3SA -3 en 80% voor 
OW. 
 
Spel 15 Ton 
Z/NZ   V2 
   V652 
   VB97 
Theo   973             Robin  

 HB84    1095 
 B43     AH7 
 4     H1086 
 AHB54 Aris   V106 

   A763 
   1098 
   A532 
   82 
Theo Ton  Robin  Aris 
west noord  oost  zuid 
- -  -  pas   
1  pas  1   pas 
1  pas  2SA  pas 
3SA a.p.  
  
Een mooi spel met kansen voor zowel leider Robin als voor NZ. Start 10. De leider 
vermoedt misschien V109x in zuid. Vanuit noord vermoed ik H109x(x) in Zuid. Robin legt 

B via V voor A en vervolgt 10 voor V. Wat nu? Met open kaarten kan 3SA nu down 
via 2 slagen in schoppen 2 in ruiten en een harten, maar dan moet je het wel in de juiste 
volgorde doen. V via H voor A en dan 9. 
Maar dat gebeurde niet. Aan slag met V vroeg ik mij af wat oost nu had en wat zuid nu had. 

A zit vrijwel zeker bij zuid (anders blijf je als leider gewoon even van de schoppen af met 
HBxx tegenover A10xx en hoop je dat de tegenpartij de kleur gaat spelen) en V zit in elk 



geval goed zowel bij oost als bij zuid. Hoe zitten echter de resterende rode plaatjes? Draai   
H en A maar eens om in oost en zuid. Heeft zuid H109x(x) dan moet ik harten spelen.  

Uiteindelijk speel ik toch maar een kleine harten. Robin duikt en Aris maakt de slag en speelt 
harten door want ik kan natuurlijk HV62 gehad hebben. Als Aris ruiten speelt – het maakt 
eigenlijk niet uit welke - dan is 3SA alsnog down. Nu dwingt Robin A eruit voor contract en 
een 55% score voor een tafelgemiddelde van 60%. 
 
Uiteindelijk scoort Robin 65,36% over de hele avond voor een verdiende 1e plaats. 
Gefeliciteerd. En hopelijk volgend jaar weer ‘Star’s mooiste’. 
 


