
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB......    

‘De Kater komt later...’ 

Dinsdag 16 oktober 2018, Viertallen Finale 

door Robin de Kater 

Na de eerste zondag van de externe viertallen, waar we de tweede wedstrijd eindigden met het 

grootst mogelijke verlies, was ik blij dat het weer dinsdag was. Een schone lei, een nieuwe 

wedstrijd, tegen tegenstanders van tweede divisie niveau. Het was tijd voor een revanche. En 

omdat Koeno gevraagd heeft of ik zijn beurt om een stukje te schrijven over wil nemen, mag ik er 

nog over schrijven ook! 

We speelden tegen het Star 5, waarbij wij aantraden tegen Louk Herber en Jan Meijer. Het eerste 

spel wilde ik even kijken hoe de wind stond: 

 

Nadat Noord (Louk) de bieding geopend heeft met 1♣, bood Zuid (Jan) 1♠. Dit is een transfer naar 

1SA met 8-10 punten. Louk gehoorzaamt en nu besluit ik in de uitpas de wind te testen: 2♥. Deze 

wordt vakkundig gedubbeld door de heren en de eerste 300 punten stonden in de zij-kolom. De 

wind lijkt dus niet heel goed te staan. 

In spel 2 speelt mijn partner 4♥. Daarin heeft hij van ruiten HB (Oost) tegenover 53 (West). Noord 

speelt een kleine ruiten. Welke kaart leg je? Partner legde de B, wat fout was. Ik drukte hem op het 

hart dat als ik een stukje moet schrijven je altijd de heer moet leggen. Mede hierdoor eindigde 4♥-1 

en stonden er weer 50 punten in de zij-kolom. Langzaam neemt de wind in kracht toe. 

 Nadat we spel 3 in de manche down gingen en spel 4 de tegenstanders 6♠ boden, zitten we 

ondertussen in code oranje. Tegen Jan maakte ik de opmerking dat ik blij was dat we niet om een 

euro de punt speelden. 

Na spel 8 stond er nog steeds geen score in de wij-kolom (code rood), waarop Jan vroeg of ik 

misschien interesse voor een tarief van 1 euro de 100 punten te spelen. Geen kaart hebben we 

goed gelegd deze wedstrijd. Elke keer dat ik mag starten vind ik de maakstart, welke door Jan 

gretig geincasseerd wordt. Na spel 11 zag Jan nog slechts één manier om zijn pensioen iets aan te 

vullen: “50 cent dan?”. 

We verloren de wedstrijd met orkaankracht tegen: 1-19. De volgende dag appte teamgenoot Arjen 

dat onze butlerscore er niet om loog. Ik had nog niet op de site durven kijken: “Hoeveel dan?”. Hij 

zei: “Er is een snelweg met dit A-nummer en het is niet de A1, A2, A7, A10....” Ik gokte in één keer 

goed: “A73?” Ja dus...-73 impen. Stijf onderaan. Ik ken mijn plaats weer. 



De tweede helft spelen we tegen onze voorzitter en Paul Schriek. 

 

We mogen 4♥ spelen en met 2 schoppenlosers en 2 azen die verloren moeten gaan is dit gedoemd 

om 1 down te gaan. Na de schoppenuitkomst speel ik een kleine ruiten uit de hand voor de 

volgende HB-beslissing. Paul speelt een kleine ruiten en ik leg de heer. Volgens Jaap had ik van 

tevoren moeten zeggen dat ik een stukje most schrijven, dan zou zijn partner nooit een kleine ruiten 

gelegd hebben… 

Nadat ruitenheer de slag gewonnen heeft, crossruff ik naar 10 slagen. 

Het volgende spel komt ter tafel: 

 

Dit keer is Jaap leider in 4♠. Jaap hoeft geen stukje te schrijven dus hij speelt in het eindspel een 

kleintje naar hartenboer voor contract. Helaas werd aan de andere tafel een kleintje naar de heer 

gespeeld (immers zijn teamgenoot moest een stukje schrijven), waardoor we 10 impen verloren. 

Uiteindelijke wonnen we met 43-35. Eigenlijk was het 44-35 zie ik nu. Er is één spel verkeerd 

geschreven. Ik verbaasde me er nog zo over: 



 

Paul (west) is leider in 6SA en nadat de schoppen 3-2 blijken te zitten, claimt hij met de mededeling: 

“Ik heb 12 slagen en ik snij niet op klaverheer.” Een 100% veilige overslag werd hiermee 

weggegeven. Mijn partner en Jaap waren blijkbaar net zo verbaasd, aangezien ze 6SA+1 hebben 

geschreven. 

De volgende dag gaat de telefoon: “Hoi Robin, met Jan Meijer.” Gelukkig belde hij met de vraag of 

ik mee kon doen met de districtsbeker en niet om te vragen of ik er al overheen was…. Nee Jan, ik 

ben er nog niet overheen. Immers….de kater komt later. 

Enne Koeno…als je de volgende keer weer wilt ruilen, ben ik bang dat ik niet kan. 


