
DE EXTERNE COMPETITIE 2018/2019 VOOR STAR 6……    

‘Gaat het weer een beetje, meneer Dröge?’ 

Maandag 18 februari 2019. 

door Robin de Kater 

Het zit er weer op. De externe viertallen zijn voor Star 6 (Gerwin Middelkoop-Arjen Salari, Peter 

Hendriks-Ferdinand Verwijs en Peter Spanjaart-Robin de Kater) voor het seizoen 2018/2019 

voorbij. Het doel was om ons te handhaven en dat hebben we bereikt (9de van de 14). Laat ik het 

afgelopen seizoen eens analyseren. Alhoewel de butler niet alleszeggend is over de prestaties van 

een partnership, wil ik de standen even de revue laten passeren. 

Gerwin-Arjen   +90 in 6 wedstrijden 

Peter H-Ferdinand +80 in 8 wedstrijden 

Peter S-Robin  -30 in 6 wedstrijden 

U begrijpt nu meteen mijn opmerking over de ‘niet alleszeggend’-heid van butler. Maar goed, met 

zulke gemiddelden zou je toch hoger geëindigd moeten zijn dan de 9de plaats? Klopt, ware het niet 

dat er wegens familieomstandigheden veel met invallers gespeeld is. 

Gerwin-Robin  -48 in 2 wedstrijden 

Peter H-Robin  -60 in 2 wedstrijden 

Ziet u de constante factor in de negatieve scores? Ik overweeg een nieuwe voornaam: Robmin. 

Hoe scoor je hoog in de butler? Op het volgende spel opent mijn partner met 4 , zuid past en met 

de westhand bied ik 7 . Dat wordt zonder al te veel problemen gemaakt. 

 

 

Louk Herber en Jan Meijer (Star 5 speelt ook in deze klasse 

en werden uiteindelijk 4de) nemen 6  uit met 7 . Geen 

goede actie aangezien 7  erin zit, maar 7  wordt 

gedubbeld (4 down) en 12 impen winst is hun deel. Twee 

paren weten niet verder te komen dan 4 . Die mogen 

terecht -13 op hun conto bijschrijven, maar hun 

tegenstanders (die niets goeds of slechts op het spel 

gedaan hebben) schrijven onterecht +13. In totaal bieden 4 

paren 7 . Hun beloning is +12 en hun tegenstanders 

krijgen uiteraard -12. Ook zij hebben niets fout gedaan.  

 

Tot slot de uiteindelijke winnaar Bredase BC1. Zij bieden zelf 6  en aan de andere tafel bieden de 

tegenstanders 7 . Hoe (dat weten alleen God en Allah, maar waarschijnlijk klaverenstart voor het 

aas en H na) het gebeurt weet ik niet, maar 7  gaat down. De score +17. Waar het team dus -13 

had moeten scoren, wint het +17. Dertig impen in de kering!  

Van deze mazzeltjes hebben wij er niet al te veel gehad. Nou, eentje dan. Maar zelfs als we mazzel 

hadden, hadden we pech. Maar ja, het was dan ook spel 13. 



 

Oost opent een off shape 1SA en nadat je achter de schoppenfit bent gekomen, leg je aan in 6 . 

Dit contract is op 2 manieren te maken: legaal (spelen op Hxx) of illegaal (de tegenstander moet 

een keer een ruiten laten gaan). De normale speelwijze is spelen op H bij Zuid. Je speelt dus op 

een gegeven moment V voor en de die laat je doorlopen. Deze zit fout en het contract is 

onmaakbaar. Het is echter 7 keer gemaakt! 

Alleen met open kaarten kun je het maken. Vertroef 2 keer een ruiten en H valt onder het aas. Wij 

vonden nog een derde manier om het te maken….de tegenstander verzaakte. Waarom dan toch 

pech? Aan de andere tafel misten de tegenstanders hun schoppenfit en eindigden in 4 . Dat moet 

te maken zijn, maar de tegenstanders slaagden er niet in. Dat bedoel ik dus met pech: maken de 

tegenstanders blunders, maken ze er 2 op één spel. 

Welke beslissing neem je op het volgende spel? Je hebt in handen: 

Je opent met 1 , partner biedt 1 , je biedt 2  en partner biedt 3  (poging). Bied je 4 of 

niet? Je hebt 14 punten, maar een 4-3-3-3. Zeg het maar? Ferdinand paste, onze tegenstanders 

boden 4 . Partner heeft: 

Elke kaart zit goed. Harten 3-2, V10 goed, V goed en de klaveren 3-3. Kosten: 11 

impen. The story of my life. 

Zo, na dit jammerlijke geklaag, gelooft u toch niet dat wij niets verkeerd gedaan hebben, hè? Hoe 

meer iemand klaagt over pech, hoe slechter de persoon is. Nou, vooral ik heb het afgelopen 

seizoen ontzettend veel pech gehad ;-) 

 

Robmin de Kater 

 


