
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 
 
16 februari 2021, laatste avond interne viertallen 
 

Grande finale 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 
Het winterseizoen van de slimste mens zit er al weer op. Ik ben een liefhebber van deze kwis 
(quiz?) al heeft het met slim zijn niet alles te maken. Het helpt zeker als je veel tijd verdoet 
met televisiekijken. Ik ben notoir slecht in allerlei sitcoms en nieuwe celebrities en zou de 
kwis niet winnen in het hoogst hypothetische geval dat ik hier verzeild zou raken. 
Ik vond Emma Wortelboer altijd een aanstellerige griet. Niet na dit seizoen. Ik werd fan van 
haar en ik vond het dan ook jammer dat ze de Grande Finale miste. Dat Rob Kemps het won 
vond ik dan weer top. Nog zo’n gozer die ik eerst mentaal had weggezet vanwege het feit dat 
hij “Snollebollekes” doet, maar toen hij vertelde dat zijn idool Jacques Brel was moest ik 
alweer mijn “kort-door-de-bocht” oordeel bijstellen. Wat een topgast. En nu maar hopen dat 
het programma dat hij met Matthijs van Nieuwkerk gaat maken over Franse chansons echt 
doorgaat. Ik verheug me er nu al op. NB: als ik alleen in de auto zit (gebeurt niet meer zo 
vaak) draai ik alléén maar Franse muziek.  
 
Wij hadden bij Star onze eigen versie van de Slimste mens: de interne viertallen. Wat was dit 
een super-editie! Een vrijwel volledige round robin. Iedereen ontliep één team, maar de 
ranglijst mag een goede weergave zijn van de krachtsverhoudingen. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als er in de toekomst 22 teams meedoen en we dan 21 wedstrijden spelen over 7 
avonden. Maar dit was een alleszins aantrekkelijke formule. 
 
Het bleef spannend tot op het eind. Star 1 stond aan kop bij het begin van de laatste avond, 
noblesse oblige, maar ze kregen het niet cadeau. Zelf hadden we bovenin aardig 
meegedraaid, maar ik rekende ons niet meer tot de kanshebbers. Dat werd nog eens 
onderstreept door onze kansloze nederlaag in de eerste wedstrijd van de avond. Paul 
Schriek en ik speelden tegen Adriaan Vos en Martin Engelberts (companen in de externe 
NBB-competitie, groep B).  
 
 

 

Martin Engelberts in oost opent 2♦, multi. 

Adriaan vraagt met 2SA en Martin geeft een 

max met harten aan en zo zitten ze in 4♥. 

 

Bij ons nevenpaar opent Willem-Jan van 

Rooijen 2♥ (zwak). Dick Maans vindt de 

manche te ver weg en past. 

 

Het spel zit in een doosje en zonder ruitenstart 

zijn er op beide tafels 13 slagen. 

 



 

Op beide tafels is het eindcontract 4♥ in 

zuid. Op beide tafels wordt gestart met een 

hoge ruiten. Dan divergeert het spel.  

Oost heeft niets te signaleren maar de bij 

te gooien kaart zou met een singleton op 

tafel een Lavinthal-achtige waarde moeten 

/ kunnen hebben.  

Martin gooit ♦4 en Adriaan gelooft dit en 

switcht naar klaver, voor ♣V op tafel. 

Op de andere tafel wordt ♦10 bijgegooid en 

wordt ♠8 nagespeeld, voor ♠A. Als dan 

harten wordt vervolgd probeert oost zijn 

partner een introever te geven maar dat 

mislukt en de klaverswitch komt te laat. 

 

Paul gaat maar meteen op klaver-discards 

af en als de derde ronde wordt getroefd is 

het doek al gevallen. Hij had beter eerst 

een ronde ♥ kunnen spelen. Oost wint en 

speelt klaver terug. Dan denk ik dat dat het 

moment is om te nemen en de schoppens 

te spelen om de verliezers af te gooien... 

...en down te gaan. 

Eindstand 1-29 (tenminste 1 imp!) 

 
Ik had vrijwel niet gespeeld (behalve een 2♠X in de 4-2 fit op spel 3, sloeg uit) en dat is niet 
goed voor mijn humeur. 
 
De volgende wedstrijd kreeg ik meer speeltijd. Bij ons aan de virtuele tafel namen Mark 
Dekker en Reggie Schouten plaats. Ze speelden een degelijke partij maar twee slippertjes 
resulteerden in winst voor ons. Als ze de fouten niet hadden gemaakt dan was de afloop heel 
anders geweest. 
 
We wonnen op spel 12, en dat had eigenlijk andersom moeten zijn: 
 



 

 

Op de andere tafel bereiken Dick en Willem-

Jan de manche niet en blijven steken in 3♠, 

wel met een overslag gemaakt. 

 

Paul start ♣B, Mark neemt met ♣A en gooit 

een harten af. Hij vervolgt een ruiten naar ♦A 

en ruiten na. Paul neemt met ♦V en ziet het 

gevaar van ruitenintroevers op tafel. Dus: ♠A 

en schoppen na, voor mij. Ik speel harten 

terug voor ♥V op tafel. ♣V volgt, gedekt en 

getroefd.  

Nu maakt Mark de fout om over te steken met 

harten om nog een klaver te troeven. Als hij 

echter met een ingetroefde ruiten oversteekt 

en weer een klaver troeft ontstaat er een 

dubbele dwang:  

 

 
 

Leider speelt ♠V. Paul moet ♣10 vasthouden dus zet zijn ♥H kaal. ♣9 gaat weg op tafel en 

ook ik moet de harten kaal zetten om ♦B de baas te kunnen. 

 

Dat scheelt toch al snel 17 imps in de kering. 

  



 

Ook op dit spel hadden Mark en Reggie het 

verdiend om punten binnen te slepen. Paul 

hoogt mijn 1♠-opening na doublet op naar 4♠. 

Reggie gaat in de denkkamer en klikt 

vervolgens op 6♥. Een uitstekend bod. 

Paul ziet 0 verdediging en biedt nog 6♠. 

De heren vergeten nu te doubleren (hun 

enige smet op dit spel, maar scoretechnisch 

geen onbelangrijke) en we lopen weg met 3 

impen in plaats van er 10 in te leveren. 

Hoe anders het biedverloop op de andere 

tafel: 

 
6♥ is pletterdood, dus hier is wat misgegaan 

bij ons nevenpaar.  

 
 

 

We doen nog wel iets terug op spel 20. Eerst 

dreigen we laf in 1♠ te blijven hangen, maar 

als Mark erin komt met 2♦ bieden we alsnog 

de manche. Niet 4♠, wat alleen zit als ♠HB 

sec in zuid zit, maar 3SA. Dat gaat goed (als 

je tenminste de klaver begint met een kleine 

vanuit oost) als de tegenpartij de harten 

aanspeelt of ♠H goed zit.  

Mark en Reggie maken geen fout. Ik sla 

eerst nog ♠A voordat ik schoppen naar ♠V 

speel maar dan zijn er 5 slagen voor de 

verdediging en die worden keurig opgeraapt. 

 

Op de andere tafel eindigt het in een 

kansloze 4♠, 3 down en toch 5 imps in de 

tas. 

 

We wonnen met 22-10 maar als ze de 

dubbele dwang maken en onze 6♠-uitnemer 

zouden hebben gedoubleerd, hadden wij 

ruim aan het kortste eind getrokken. 

 
  



Met nog één wedstrijd te gaan leek het een gelopen race: 
 

 
 
Star 1-2 had genoeg aan een gelijkspelletje voor de eindzege, dus het ging om de 
resterende ereplaatsen. Onze vijfde plek leek redelijk zeker. Het werd een interessante set. 
Ik vergelijk de verrichtingen aan de tafels bij de uiteindelijke nummers 1 en 2, doorspekt met 
wat er aan onze eigen tafel gebeurde. 
 
Wij speelden de laatste 10 spellen tegen Pim Vaders en Leo Stehmann. 
 

 

 

Een wedstrijdje “bieden op 5-niveau”. Ik bied 

nog 5♥ omdat ik denk dat dat kansen heeft, 

niet om uit te nemen. Het is wél een uitnemer 

want 4♠ zit (door WJ en Dick geboden en 

gemaakt aan de andere tafel). 

Tegen 5♠ switch ik in slag 2 naar ruiten en 

dat is nodig om dit contract down te krijgen. 

 

Star-1 speelt tegen Stein. Aan de ene tafel 

speelt Star-1 5♥, één down. Aan de andere 

tafel mogen Henk en Remco 5♠ maken; er 

wordt door de verdediging eerst klaver 

gespeeld en dan kan ♦10 weg op de derde 

klaver. 

 

in de wedstrijd van Star 6 mag op de ene 

tafel 4♠ gespeeld worden (een overslag) 

terwijl op de andere tafel 5♠ gedoubleerd 1 

down gaat. 

 



 

Star 6 maakt hier een flinke klapper. Om de 

een of andere reden vindt oost zijn hand 

geen opening waard. Willem Sneijder opent 

vervolgens met zuid 1SA (waarschijnlijk 10-

12) en mag dat spelen. 

Het veld zit in 4♠ en maakt dat meestal met 

één of meerdere overslagen. 

 

Na 2 spellen staat Star 6 22-0 voor. 

 

Bij Star 1-2 een wash. 

 

Een spel dat een grote invloed heeft op de 

uitslag. Arme Leo. Zijn partner opent, en 

links biedt 4♠. Je hebt 2 azen waaronder 

♠A9-vijfde. Wie zou niet doubleren? 

De start van een hoge ruiten wordt 

afgetroefd en ik speel ♠H na. Het 

verschijnen van ♠10 is goed nieuws voor 

mij. Leo wint en checkt met ♥A of zijn 

partner aansignaleert. Als dat niet het geval 

is speelt hij ruiten na. 

♠V brengt het verwachte nieuws (♠ 5-1) en 

ik speel ♣A. Het vallen van ♣V is fijn, ik kan 

daarmee klaver gebruiken om de troef te 

vervangen. Op de vierde klaver troeft Leo 

laag voor. Ik kan nog voor de overslag gaan 

door over te steken naar ♥V maar neem 

genoegen met contract. 

Op de andere tafel brengt noord naast zijn 

schoppen ook zijn vierkaart harten in beeld. 

Hij mag 3♥ spelen maar verliest de controle 

en gaat maar liefst 5 down. Winst 15 imps. 

 
Dit spel geeft geen goed resultaat bij beide koplopers. Op Star 6 verdedigen Marc Kuijpers 
en Willem Schneider 3SA. Noord moet uit en kiest voor schoppen: 9 slagen. Op de andere 
tafel eindigt het bieden al in 2♦, met 2 overslagen gemaakt. Schade 10 imps. 
 
Henk Willemsens opent 3SA met de oosthand en in de uitpas biedt noord 4♠. Remco heeft 
dezelfde reactie als Leo: doublet. Er worden aan deze tafel op vergelijkbare wijze 10 slagen 
gehaald alleen ♥A werd niet geïncasseerd. 
Op de andere tafel volgt Jan Willem van Oppen met 3♣. West biedt 3♦, noord 4♠ en voordat 
west de kans heeft te doubleren biedt oost al 5♦, wat gedoubleerd wordt. Zuid start heel 
goed met troef. In slag 2 ♥A, in slag 3 harten na. Noord, Aris Verburgh zakt niet maar speelt 
ook geen schoppen na (die kan worden afgetroefd). Zo wordt 5♦ gehaald.  
Schade voor Star 1-2 is daarmee 17 imps. 
 
Het volgende spel is voor Star 1-2 de genadeklap: 



 

Jan-Willem opent een Muiderberg 2♠ en wordt 

door Aris na een aantal vragen in 6♠ gezet. Een 

alleraardigst contract. Het zitsel is echter wreed.  

 

Het is goed dat oost niet doubleert, want als 

leider concludeert dat alle troeven op één hand 

zitten kan dit contract toch nog gemaakt 

worden! 

Daartoe moet oost gestript worden in alle 

overige kleuren; de uitkomst harten nemen, ♦A, 

ruiten getroefd, ♣A, klaver getroefd, ruiten 

getroefd, klaver getroefd, ♥H, harten getroefd. 

Dit levert een bijzondere eindpositie, eentje die 

ik niet eerder heb gezien in boekjes: 

 

 
 
Zuid speelt ♦9 en gooit op tafel bijvoorbeeld ♥B bij. Oost is gedwongen te troeven en moet 
troef in de vork spelen. Deze wordt gewonnen in noord en ♠AH worden nog apart gemaakt in 
de cross-ruff. 
Kortom, een uitstekend contract, maar uiteraard speelde leider op enig moment een hoge 
schoppen en daarmee kon deze exotische eindfiguur niet meer worden bereikt. Pech voor 
Star-1 en ze verliezen met 13-31 - en scoren daarmee slechts 4.5 imp. 
 
Daarmee had Star 6 aan een score van 16 vips of meer de titel voor het grijpen. Star 6 
scoort er inderdaad vrolijk op los en met wat hulp van de tegenstanders (dus geen verhaal) 
scoren ze zelfs bijna 18 vps en zijn daarmee kampioen. 
 
Oh ja. Wij haalden de laatste wedstrijd 19.76 vips en haalden daarmee het team van “four 
presidents, no Trump” in want zij haalden een met Star-1 vergelijkbare score. Dat team (Dirk-
Jan Vonk - Bart Schweitzer, John en Sander van der Zwet) wint overigens wel de prijs voor 
leukste naam (wat mij betreft).  
Voortaan zal ik geen SA meer bieden maar “Biden” (no-Trump). En ik zal onze captain 
(Willem-Jan) vragen om meer aandacht aan onze teamnaam te besteden; onze uiteindelijke 
vierde plek kan zeker niet alleen aan mij worden toegeschreven. 
 
TC en arbitrage: Dank voor een geweldige competitie! 
 
 
 
 


