
AFGELOPEN ZONDAG IN HET BEKERTOERNOOI……    

“Onstein 1” 

Zondag 26 februari 2023, 2e ronde NBB Beker 

door Jaap Hazewinkel 

Groot was de blijdschap toen bleek dat we Onstein 1 hadden geloot voor de tweede ronde van de 

NBB-beker. Dat was natuurlijk niet vanwege het feit dat we derde ronde wel eens zouden kunnen 

gaan halen. Dit was omdat we de kans hadden om de degens te kruisen met de absolute wereldtop. 

Het was een hele leuke wedstrijd ook omdat de tegenstanders uitermate hoffelijk waren. 

Ambassadeurs voor de bridgesport. Zelf vond ik het feit dat we met 99.9% zekerheid gingen 

verliezen ook rustgevend: er stond daardoor minder druk dan anders op bepaalde biedbeslissingen. 

De eerste ronde liep voorspoedig en Reggie (de arbiter) meldde dat na de spellen 1 t/m 4 (we 

speelden barometer), Star 2 voorstond met 35 tegen 34. Het zou de enige ronde in ons voordeel 

zijn, maar die kun je maar beter binnen hebben. Dit spel droeg aardig bij aan de impen voor Star 2: 

Ons allereerste spel: Paul, zuid opende 2♦ (multi), Joris 

van Lankveld paste en ik vroeg naar de aard van de 

opening met 2SA. Berend van den Bos ging in de 

denkkamer. Wat er daarin gebeurde weet ik niet maar hij 

kwam de kamer uit met 5♦… 

Dat kwam bij mij niet door de keuring. Berend ging uit van 

♣A bij mij en verloor drie klaverslagen en een harten voor 

500. Wat er bij Louk en Jan gebeurde weet ik niet maar zij 

verzeilden in 6♦… niet gedoubleerd! Hier 10 slagen. 

4♥ is een goed contract maar gaat down middels ♠A, een 

introever, en twee ruiten. Dit gebeurde bij Nab-Drijver. 

Conny en Jan echter speelden… 4♠, en dat maakten ze! 

Onstein mocht 2 imps bijschrijven op dit spel toen Ton en Erik 2 down gingen in 5♦ (niet 

gedoubleerd) en Rian en Willem afstopten in 3♥, precies contract. 

Op de volgende tafel speelden we tegen B&B: Bob Drijver en Bart Nab.  

In de derde hand opent Bart met 1♠, Paul biedt 2♥ en er volgt 

twee keer pas. Bart biedt nu 3♦ en kennelijk heeft Bob daarbij 

een andere verwachting dan een beul als deze.  

Hij maakt het af op 5♦. 

Ook aan onze kant wordt dit slem 1x gemist, in totaal geen 

score op dit spel. 

  



Als op de volgende tafel, bij Bauke en Simon, de winst in de tweede ronde voor Onstein wordt 

omgeroepen, komt er een goedkeurend knikje bij Simon. De wereldorde is hersteld. 

De consensus bij de star-paren is 3♠ door noord. Bob 

Drijver en Bart Nab passen en Rian Lukassen of Willem 

Schneider vinden het dan als west – terecht –  welletjes. 

Bauke en Simon hebben de meest zonnige kijk op dit spel, 

ondanks ons bieden. Simon opent met 1♠ in noord, ik volg 

met 2♥ (wat licht maar niemand doet me wat). Bauke biedt 

2♠ en Paul biedt 3♦.  

Simon biedt 3♠ en Bauke maakt er met zijn max een 

manche van.  

Ik start ♦V. Paul neemt goed over en switcht naar harten 

voor B-V. ♥A en harten na bezegelt het lot van dit contract. 

Hierna ga ik (ondanks mijn naam) als een konijn down in een prima slem en dat doet pijn. Kibitzer 

Toine vertelde me na afloop van de ronde dat ik een veel beter en voor de hand liggend speelplan 

had kunnen volgen. Gelukkig besliste dit de wedstrijd niet. 

We gaan vervolgens OW zitten bij Tim Verbeek en Danny Molenaar: 

Ik was na afloop geïnteresseerd in de frequentiestaat op dit 

spel. Je hebt een dubbele opvang in alle zijkleuren en daarin 

van top 5 slagen. 3SA is een veel beter contract dan 4♠. In 

de meeste gevallen zul je een schoppenslag verliezen en 

dan ga je down in 4♠ en niet in 3SA. 

Dit keer zat ♠H echter kaal en rolde 4♠ toch gewoon binnen. 

Alleen Ricco van Prooijen en Louk Verhees verkozen 3SA, 

de rest van het veld zat in 4♠. 

Spelen de meeste Onsteiners dan toch hetzelfde spelletje? 

 

 

Dit spel speelden we tegen Guy Mendes de Leon en 

Thibo Sprinkhuizen. We komen in een te hoge 2SA (ik 

opende in de derde hand met een 12-14 SA (ik vond dat 

ik een goede 11 had en we zijn niet kwetsbaar tegen wel).  

Guy start ruiten, Thibo ♦B en ik neem. Ik speel ♠ voor west 

en deze speelt ruiten terug naar de secce heer op tafel.  

Echter, Guy gaat wel 3 minuten in de tank…  

Om dan toch een kleine ruiten bij te spelen. Ik begrijp nog 

steeds niet waar hij over na dacht, maar ik speel dan ook 

niet voor het Onstein.  



Op de laatste tafel speelden we tegen Louk Verhees en Ricco van Prooijen. Paul wordt leider in 4♥: 

Hij opent 1♥, Louk 2♠ (wide range na de voorpas). Ik laat 

een negatief doublet los en Ricco 3♠. Paul biedt natuurlijk 

4♥. 

Schoppenstart (♠10) is voor Paul. Zonder blikken of 

blozen ♥H na. Die houdt      . 

Niemand miste de manche, al zaten 2 paren in 5♣. 

Dan krijg ik nog een kans om onze povere butlerscore 

wat op te vijzelen: 

 

 

 

Paul start het bieden met 2♥ (zwak met de majors). 

Dan heeft hij meestal kwetsbaar wel wat minder. 

Louk komt er dan in met 2SA (16-18, dus ook Louk 

liegt wel eens een puntje). 

Ik zet het mes erin. Ricco legt de dummy neer met 

de opmerking dat hij nu geen 3SA meer hoefde te 

bieden… 

♠B-♠V-♠H gedoken. ♠10 ook gedoken (♠9 na was 

beter geweest, die wordt zeker gedoken, want ik kan 

dan ♠10 nog hebben, zoals Toine opmerkte). 

Dan volgen er drie hartenrondes. Ik kan eruit met ♣ 

en maak uiteindelijk nog 2 slagen. Louk zei dat hij 

het wel beter had kunnen afspelen, de spanning was er duidelijk af.  

Eindstand Star 2 – Onstein 1: 96 – 213. 

Het Star-2 team, vlnr: Louk Herber, Conny ten Cate, Erik ten Oever, Dirk Jan Vonk, Jaap 

Hazewinkel, Paul Schriek, Rian Lukassen, Willem Schneider, Remco Schobben, Jan Meijer, Ton 

Mook en Jan ten Cate. 

 


