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We hebben 4 ronden gehad en staan nu op de 20ste plek. Het kan slechter, maar het kan ook 

beter. Het lijkt het leven wel. Laten we in de tussentijd even kijken naar de andere 

Starspelers. Op stek 6 vinden we Agnes Wesseling en Niels van der Gaast met Jan en 

Conny ten Cate terug. Rob van den Bergh speelt met Just van der Kam en als nevenpaar 

hebben ze Agnes Snellers en Wubbo de Boer gestrikt. Zij zijn terug te vinden op plek 7. 

Marcel Winkel, Dennis Kruis, Tim Heeres en Marcel Swidde staan 21ste. Geen idee of die 

nog lid van Star zijn, maar aangezien ik te lui ben om de ledenlijst er op na te slaan, vernoem 

ik ze hier toch maar. Het team waar Adriaan Vos in speelt, staat op de 26ste plaats. 

Enfin, op naar de vijfde ronde. Vanaf nu heb ik niet meer genoteerd tegen wie we gespeeld 

hebben. Ik dacht dat dat op de website nog wel na te kijken was, maar helaas is dat niet het 

geval. Ik zou natuurlijk bij elke ronde die we vanaf nu verliezen kunnen schrijven dat die 

tegen Meckstroth-Rodwell was, of tegen Mahmood-Witikveel, maar ja. Nu heb ik het al 

verraden. 

De vijfde ronde winnen we met 36-22 (over 8 spellen, wat meestal niet een al te best niveau 

betekent). Het volgende spel (nu weet ik het weer, we speelden tegen een jonge en een 

oude Deen) komt de tegenpartij in 5♥ die Peter en ik dubbelen: 

Het is zelfs 6♠ voor ons, maar om die nou te 

bieden met 21 punten, waarbij de schoppen  

2-2 moeten zitten (of de V sec) én ♦A goed 

moet zitten, is waarschijnlijk niet verstandig. 

Wij deden het in ieder geval niet. 5♥ ging 

voor 800, waarbij de jonge Deen 

triomfantelijk vertelde dat het 6♠ was. 

Het nevenpaar was echter niet verder 

gekomen dan 3♠…ik herhaal 3♠…met de 

OW-kaarten waarbij ze inderdaad zes 

maakten. Dat leverde 11 impen op. 

Uit dezelfde ronde nog een spel waarop het zes is: 

  



Deze moet waarschijnlijk wel te bieden zijn, 

maar voor onze Denen was het te lastig. Ik 

denk dat Peter en ik hem trouwens ook niet 

uitgeboden zouden hebben. De ene hand 

heeft de azen en de andere hand nul azen, 

maar de singleton klaveren. 

Bovendien is de tegenpartij niet stil, dus je 

hebt ook niet rustig alle tijd om één en ander 

uit te zoeken. Enfin, de Denen komen in 5♥. 

Aan de andere tafel gingen de 

tegenstanders in een klaveren contract voor 

1100 down. 100, 300, 500, 800, 1100, dus dat moet 5 down geweest zijn. Ze hebben 6 

slagen bij een goede verdediging, dus ga ik ervanuit dat Arjen en Gerwin hier 5♣ opgeknoopt 

hebben, maar het zou ook goed 6♣ geweest kunnen zijn. Hoe dan ook, 9 impen onze kant 

op. 

Ze hebben ook wat terug gewonnen. Wat start je tegen 3SA met de volgende 

hand: 

Je hebt de schoppen geboden en ondanks dat is er voor je 3SA geboden. Mijn 

partner startte met een kleine schoppen (zou ook mijn keuze geweest zijn 

trouwens), maar dat bleek niet goed. Aan de andere tafel werd er gestart met schoppenaas 

en dat was wel winnend. 

Voor een ieder die binnenkort tegen ons speelt: Onthoud dat je met Vx tegen ons gerust 3SA 

kunt bieden. 

De zesde ronde heb ik niet eens de impen opgeteld. Ik zie in de uitgeslagen zij-kolom: 30, 

470, 480, 100, 490, -, 30 en 260 staan. Was dit die ronde tegen Meckwell? 

Ronde 7; eigenlijk valt hier weinig uit te melden. We bieden een gelukkige 3SA met 24 

punten, die aan de andere kant niet geboden wordt en verder wat deelscore-spelletjes die 

allemaal onze kant op vallen. Het gevolg is 22-0. 

De laatste ronde van de zaterdag spellen we tegen het team van Agnes/Niels en Jan/Corry. 

Hier gebeurt nogal wat. Eerst een blunder van ons (-10), daarna een blunder van Agnes 

(+12). Vervolgens een verkeerde start van mij waardoor 3♠ gemaakt wordt. Na de slechte 

spellen besluit ik dat het roer om moet en bied ik een uitermate dubieuze 3SA. 

West Noord Oost Zuid 

Niels Peter Agnes Robin 

1♣ 1♦ 1♠ 2♥ 

2♠ 3♦ pas 3SA 

pas pas dbl a.p. 

Peter had naar 4♥ kunnen lopen, want ik 

moet een 6-krt harten hebben. Immers na 

3SA moet ik een tophonneur in ruiten mee 

hebben en als ik dat heb met een 5-krt 

harten, had ik volgens afspraak een dubbel 

gegeven over 1♠. Maar goed. Ook dat gaat 



down. De dappere opening en de tevens dappere dubbel hebben ons aan de rand van de 

afgrond gebracht. 3SA kan 3 down (na hartenstart), maar we komen goed weg met -1 (-7). 

Spel 15 speelt Agnes 3SA in de oosthand: 

In slag 1 ben ik zo ongeveer al ingegooid. West heeft schoppen  geboden en oost heeft niet 

gesteun, dus ik weet dat partner veel 

schoppen moet hebben. Ik begin dus maar 

met een kleine schoppen. Agnes legt de 9 

en Peter de 10, zodat de V de slag wint. Na 

4 keer klaveren mag ik weer. Ik speel een 

kleur na en Agnes incasseert de laatste 

klaveren. In de kleur die ik weggooi op deze 

klaveren, word ik ingegooid. Geweldig 

gespeeld (-6). 

Uiteindelijk ondanks al deze slechte spellen, 

winnen we toch met 12 impen verschil. Er 

gebeurt dus nog wel wat aan tafel… Als de 

stofwolken opgetrokken zijn, zijn er in 8 spellen 70 impen omgegaan…. 

Zondag is de laatste dag. Nog 3 rondjes en dan zit de 24ste editie van het toernooi op 

Madeira er voor ons weer op. Laten we de ranglijst er weer even bijhalen. Het team van Rob, 

Agnes en Wubbo staat 2de. Het team van Marcel Winkel (ik heb toch even gekeken en 

niemand is meer lid van Star) staat 4de. Wij staan 17de en het team wat we net verslagen 

hebben staat 27ste. 

De eerste wedstrijd verliezen we met 15-0. Peter houdt één keer het bieden niet open, wat 

een dubbele deelscore kost en één keer gaan beide tafels 1 down in de andere lijn. That’s it. 

De één-na-laatste ronde komen Peter en ik op het eerste spel in 3SA, waar ze aan de 

andere tafel in 4♠ komen. De andere tafel heeft gelijk: 

Zuid heeft nooit de ruiten laten horen en treft 

ruitenboer aan in noord. Jammer voor ons. 

Daarna gaat ons nevenpaar ergens voor 500 

down. 

 

 

 

 

 

Gelukkig hebben we het laatste spel nog: 

  



Op dit spel speel ik als west 3SA. Na de 

start van ♥2 kom ik tot de geniale beslissing 

een ruiten naar het aas en een kleine ruiten 

na te spelen. “Waar haalt hij het vandaan?”, 

denkt u waarschijnlijk, “Hoe briljant moet je 

zijn om dit te verzinnen?”. “Wat fijn dat zo’n 

speler lid is van onze vereniging!”. 

Enfin, ik haal +1. Aan de andere tafel wordt 

in hetzelfde contract met schoppen gestart 

en besluit de leider de ruiten te slaan. Het 

resulteert in 1 down in een werkelijk potdicht 

contract. Maar goed, ondertussen hebben 

we van deze gasten verloren, dus laat ik maar niks meer zeggen… 

We moeten nog een ronde, maar het toernooi zit er voor ons op. Het lijstje van de laatste 

ronde ben ik kwijt geraakt. Ik kan er dus weinig zinnigs over zeggen. O ja, de eindstand kan 

ik nog geven. 

Eerste zijn die gasten geworden die geen lid meer zijn. Als ze dat wel waren, had ik 

geschreven: “Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Ben trots op jullie, 

mannen!”. Maar ja, ze zijn geen lid meer, dus dat zeg ik niet. 

Rob/Just/Agnes/Wubbo zijn 18de geworden. Dat zal ze tegengevallen zijn. Vervolgens komen 

we nog wat Stargasten tegen op 31 en 34. Wij zijn uiteindelijk op een zeer teleurstellende 

35ste plek terecht gekomen. 

En die gast die voor 1400 ging in 2♦!? Die werd 9de. Zoals Arjen altijd pleegt te zeggen: “Late 

haver komt ook op”. Onze haver was halverwege de tweede dag helaas al verdord. 


