FEESTJE!
Stel: u wordt wat opgehouden onderweg naar het toernooi. Of misschien
bent u wel net iets te laat van huis vertrokken. U haast zich de auto uit en
stapt stevig door naar de ingang. Daar staat de organisatie al te wachten.
Maar in plaats van een vermaning, krijgt u een hand van twee dames van
het welkomstcomité. ‘Doe rustig aan, neem lekker een kopje koffie, alle tijd.’
Welkom bij de NBB Club Challenge, het
toernooi waar het er net een tikje anders
aan toegaat dan bij de meeste toernooien. Waar de normaal gesproken strenge
bondsarbiter een minuutje extra op de
rondeklok zet als hij merkt dat het net
iets te snel gaat voor een aantal paren.
Waar het er, in de woorden van organisator Ad Cosijn, vooral om gaat ‘dat de
mensen een feestje hebben.’
De Club Challenge werd voor het eerst in
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2011 in Veldhoven bij het WK gehouden.
Sindsdien wordt de wedstrijd gecombineerd met wat vroeger de Keien- en
Sturendrive heette. Elke club in Nederland
mag een paar afvaardigen om een dag ‘in
het zonnetje’ te spelen. Verder krijgen ook
de Keien, Sturen en Ambassadeurs van
de NBB een uitnodiging.
Ik opper bij Femmy Boelaars, hoofd
wedstrijdzaken van de NBB en één van
de twee voornoemde gastvrouwen, dat

zo’n welkomstceremonie ook een leuk
idee zou zijn bij de aanstaande Meesterklasse-competitie. Uit haar antwoord leid
ik af dat dat er waarschijnlijk niet in zit.

Een torenhoge 4♠
In de zaal ga ik eerst maar eens op zoek
naar de jongste deelnemer. Ronald Goor
(11) speelt met ambassadeur Harry van
de Peppel in de B-lijn, maar het wil niet
erg lukken met de score. Eerst parkeert
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Goor zijn partner in een torenhoge 4♠.
Als die gedoubleerd wordt en -800 kost,
weet hij al snel hoe laat het is. ‘Dat is
waarschijnlijk een nul voor ons.’ Het
spel erna bieden de heren een slem, dat
puur op de schoppensnit zit. Als de snit
miszit, grijpt Goor - die als dummy het
spel nauwlettend volgt - naar zijn hoofd.
Geen nul dit keer, want dit slem is vaker
geprobeerd, maar 19% helpt niet erg.
’s Middags scoort het allemaal al niet
veel beter, maar Ronald Goor haalt nog
wel mooi deze 3SA:
N/NZ

♠ A 10 9 4
♥AHVB
♦A86
♣85

♠ 8 6 5		
♠VB32
♥ 8 5 4		
♥632
♦ H		
♦9543
♣ A H 10 4 3 2		
♣B6
♠H7
♥ 10 9 7
♦ V B 10 7 2
♣V97

West

Noord
Van de
Peppel

Oost

Zuid

Maximale hand

Goor

Ik kijk vooral bij de D- en de A-lijn en
ontdek wel wat verschillen:

1♣
pas
1♦
2♥
pas
2SA
2♣
pas
3SA
pas
pas
pas
1♣ kon een tweekaart zijn. Na 2♣ wist
Noord niet hoe zijn partner een doublet
zou opvatten, dus bood hij maar 2♥. 2SA
zonder klaverstop was immers geen optie.
West start een kleine klaver en Ronald
Goor is blij als Oost slechts de boer kan
leggen. Er zal in ruiten gesneden moeten
worden en als West direct ♦V dekt met
de heer, is het contract zeker. Zorgvuldig
snijdt de leider later nog Oost ♦9 eruit.
Als de tegenstanders vervolgens correct
weggooien, verliest Goor nog de laatste
slag. 3SA+3 scoort 91%.
Er wordt gespeeld in vier lijnen, min of
meer op sterkte ingedeeld. Dat is een
goed idee gezien het grote niveauverschil
tussen de deelnemers. De uitslag wordt
wel top integraal uitgerekend, wat wel
wat merkwaardig is, maar de deel
nemers vinden het prima.

N/Allen

♠4
♥ V 10 4
♦ A V 10 9 7 5
♣AHB
♠ H 6 3		
♠ V 10 9 5 2
♥ B 3 2		
♥98
♦ 8 6 4 2		
♦H3
♣ 9 7 6		
♣ 10 8 4 2
♠AB87
♥AH765
♦B
♣V53
West

Noord

Oost

Zuid

Meijer

Goudsmit

V .d.
Driesche

Bakker

pas
pas
pas
pas
pas

1♦
3♦
3♠
4♥
5♠
pas

1♠
pas
dbl
pas
pas
pas

dbl
3♥
3SA
4SA
7♥
-

Als jongste deelnemer stond
Ronald Goor zijn mannetje.
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Waar in de D-lijn vooral 3SA en 4♥ wordt gespeeld, is Guido Bakker een stuk ambitieuzer.
Ellen Goudsmit geeft met 3♠ gevolgd door
4♥ een maximale hand met hartenfit aan. Na
enig peinzen legt Zuid na het 5♠-antwoord
in groot slem aan.
West start schoppenheer en de leider trekt
de troeven. Ruitenheer wordt er bij Oost (‘die
zal-ie toch wel hebben voor zijn kwetsbare
volgbod’) over troef uitgesneden. +2210 is
een gedeelde top. Alleen Centen-Willemsen
(ook A-lijn) kopiëren dat resultaat.

B.C. Best
Iedereen blijft voor een hapje en een
drankje, aangeboden door de NBB, en de
prijsuitreiking. De top twintig mag kiezen
van de prijzentafel. De NBB Club Challenge
2015 wordt gewonnen door Joop en Emmy
van der Meij van B.C. Best. Natuurlijk hier
een spel van de winnaars:

W/NZ

♠ 10 6
♥AV5432
♦ V B 10
♣VB
♠ A H 7 4 3		
♠B8
♥ B 10 9		
♥H876
♦ A 8 4 3		
♦H7
♣ 2		
♣ H 10 9 4 3
♠V952
♥–
♦9652
♣A8765
West

Noord

1♠
dbl
pas
pas

Oost

Zuid

E. v.d.

J . v.d.
Meij

Meij

2♥
pas
pas
pas

pas
pas
dbl

pas
3♣
pas

Het heropeningsdoublet van West is niet
ongevaarlijk, maar - als partner past een groot succes. Zuid gaat op zoek naar
een veiliger haven dan 2♥, maar vindt
die niet. De verdediging begin met drie
rondjes schoppen - de derde door Oost
getroefd als uit de dummy een harten
weggaat. Vervolgens ♦H na, gevolgd
door ruiten voor het aas en ruiten getroefd. Dat is al twee down. Vervolgens
gaan er nog twee troefslagen verloren
als de leider vergeefs probeert de dummy te bereiken. +1100 is 96% voor de
latere winnaars.

76,67%
Zelf volg ik dit spel, waar de heren Kops
en Veerman van de Bridgeclub Belgisch
Park (44 leden) uit Den Haag OW zitten.
Het is inmiddels de laatste ronde:

‘NA ENIG PEINZEN LEGT ZUID NA HET
5♠-ANTWOORD IN GROOT SLEM AAN’
Guido Bakker

Sjaak Veerman (links) en Aad
Kops binden de strijd aan met
Ruud Pardieck en Hans Verstegen.

40 BRIDGE

Henk Wijzenbroek

West

Noord

Veerman

1♠
3SA

Oost

Zuid

Kops

2♥
pas

2SA
pas

pas
pas

Stevig doorgeboden, vooral van West.
Zuid start met een kleine klaver via de
boer voor de heer. De leider probeert ♠B,
die de slag mag winnen. Nog drie rondjes schoppen brengen Zuid weer aan
slag. Als deze nu ♣A naspeelt (en haar
partners ♣V vangt), zijn er opeens heel
veel slagen voor de leider. 3SA+1 scoort
79%. Ook beide andere spellen van de
ronde zijn goed voor OW. Ze scoren zo
hun eerste plusronde (76,67% over drie
spellen!) van de dag.
Ik blijk echter iets te laat begonnen te
zijn met kijken, want ze komen net niet
van de laatste plaats af… Wel hebben
ze, net als de andere deelnemers, een
geweldig leuke dag gehad en ze zullen
ervoor zorgen dat hun club ook volgend
jaar weer een paar zal afvaardigen.

Emmy en Joop van der Meij gingen
er met de buit vandoor.

UITSLAG
1
2
3
4
5

Van der Meij-Van der Meij (B)
Van der Meer-Van der Meer (C)
Van Lierop-Slijboom (B)
De Vrind-De Vrind (A)
Kraan-Taal (A)

62,55%
61,96%
60,34%
59,75%
59,23%
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