
Afgelopen dinsdag op de club…. 

Dinsdag 12 april 2022, 5e en laatste avond Butler 

Een bewogen avond 

Door Bart Schweitzer 

Een bewogen avond en wel voor de hele club omdat twee oud-voorzitters, Lodewijk Tielens 

en Arie Buijs, ons er krachtig aan herinnerden dat STAR dit jaar 80 wordt en dat dat zeker 

gevierd moet worden en wel liefst voordat de gemiddelde leeftijd der clubleden de 80 bereikt. 

Ze reikten ons volgens de traditie een flesopener uit. Een moderne dit keer met STAR 

embleem die nu op mijn koelkast plakt. Waarna Jaap Hazewinkel vertelde dat het aan het 

bestuur nog niet gelukt was een lustrumcommissie bij elkaar te krijgen. Wordt zeker 

vervolgd.  

Ook een bewogen avond voor Dirk Jan Vonk en mij omdat we aan de staart van de A lijn 

bungelden en het de 5e avond was. Laatste kans dus De spellen waren, nou ja vlak is niet 

het goede woord, maar met 4 maal iedereen hetzelfde contract in de A en veel spellen met 

een slag verschil max, ook niet erg wild. Drie slamspellen, die (vrijwel) iedereen bood en 

twee waar niet iedereen dat deed: 

 

 

Anneke Douma en Rudi de Mol boden 6  en Dirk Jan startte met  Aas, dat lijkt een slag 

weg te geven, maar met de kleur 4-1 is het contract kansloos. Toch wordt het twee keer 

gemaakt: levert ons 11 imp op. 

(Redactie: na ♣A start kun je ♠AH spelen en dan een hartje op tafel troeven, terug 

oversteken naar de hand, de laatste troef trekken en de tweede hartenverliezer parkeren op 

de derde hoge ruiten. Maar spelen op een 3-2 verdeling in ruiten lijkt veiliger). 



 

Ook spel 4 levert winst op. Twee paren bieden een mooie 6♣,  de overige blijven steken in 4 

 en maken er 6, Nog eens 5 imp winst: 

Op spel 6 tegen Toine van Hoof en Rob van den Bergh ga ik de mist in. Dirk Jan opent de O 

hand met 1 , ik bied 1 , Dirk Jan 3 . Ik besluit 4  als controle te bieden. Dirk Jan 4 , ik 

4  . Als hij vervolgens 3 keycards hoort op 4 SA is het 6. Niet dus. Wel controles, te weinig 

slagen. Kost 13:  

 

 

Op spel 9 is je resultaat afhankelijk van je beoordeling van het  zitsel: 



 

Of er nu in W of O gespeeld wordt: vrijwel iedereen start . De eerste slag wordt aan OW 

gelaten. Nu  Aas slaan, de Vrouw valt, en daarna snijden op de Boer volgens het principe 

van de restricted choice is winnend. Stef Leeuwenburgh doet dat zo tegen ons ten koste van 

5 imps. Die pakken we terug op het volgende spel: 

 

Stef opent 1 , ik volg 1 , Herman Klouwen doubleert, Stef 2  en ik nog 2 . Dat mag ik 

ongedoubleerd spelen. Twee down, maar voor de tegenpartij is het 3 SA. Spel 11 speelt 

iedereen 4 , spel 12 ook.  

Spel 13 hebben we een mazzeltje: 

 



 

We spelen tegen Pim Vaders en Willem Schneider. Het 4  contract komt na een multi van 

Dirk Jan in mijn hand en is kansloos met 4 verliezers van top. Behalve als de  start van N 

gedoken wordt. Dan gaat de verliezende  op de  weg. Zonder geluk…. 

Dat ontbreekt dan weer bij spel 17. 

 

Nadat Henk Willemsens en Remco Brüggemann over mijn 2  nog 3  bieden houdt Dirk 

Jan het voor gezien. Het contract gaat 2 down, maar aan de andere tafels wordt 2  plus 2 

(2 keer) of 4  (drie keer ) gemaakt. Iedereen start  H. Dat geeft een slag weg. Troefstart 

of  start leidt tot 1 down. Vijf imps down the drain. Het moeten er niet meer worden anders 

redden we het niet. Nog een keer hebben we veel geluk: 



 

Louk Herber en Jan Meijer zijn op weg naar 3 SA, maar een  tussenbod door W zorgt voor 

onrust over de benodigde stops en ze leggen aan in 4 . Dat is kansloos. Het levert ons 10 

imps op en die hadden we nou precies nodig om in de A te blijven.  


