
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
Dinsdag 29 mei 2012 groep C, Howell 2 zitting 5  
 
Een zootje 
 
Door Peter Bosman 
 
Als je een stukje moet schrijven hoop je niet alleen dat je het zelf die avond nog enigszins 
goed hebt gedaan –pijnlijk als dat niet zo is-, maar vooral ook dat je een lijn ziet in al die 
spellen, een rode draad, een thema –kortom, iets waarmee je ook een clinic zou kunnen 
geven. Dubbelen of niet, duiken of nemen, elimineren en ingooien of snijden, dat soort 
dingen. Het kan aan mij liggen, maar ik zag helemaal niks, geen draad te bekennen, laat 
staan een rode. Ik vond het maar een zootje. Op het ene spel moest je flink doorbieden, op 
het andere juist afremmen. 
De score was uiteindelijk nog draaglijk gezien het feit dat ik weer eens met een invaller 
speelde, de vijfde alleen al in deze Howell-serie, Jan Staal. Nog even en ik haal het Guiness 
Book of Records met het grootste aantal verschillende invallers in één bridge-seizoen, de 
zomercompetitie niet meegerekend. Mijn streven is het om daarbij in deze serie binnen de 
3% norm te blijven (53% dus), maar dat ga ik hoogstwaarschijnlijk niet meer halen. 
Zo moest je op spel 1 vooral niet flink doorbieden maar op spel 2 juist wel: 
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* Muiderberg 
 

De HB lijken van weinig waarde (dat viel mee), en de lage kleuren beloven ook weinig 
goeds. Pas dus. Een mooi voorbeeld van misbruik van de Muiderberg, vind ik: de 
meerderheid van de punten van zuid zit in een zijkleur. Voor noord is het lastig nog via 2SA 
te informeren naar de bijna zekere klaveren van zuid. Misschien toch wel aardig voor een 

clinic. 2 precies gemaakt scoorde 89%voor OW in de C. Gedubbeld 100% in de A. 
 
Op het volgende spel moest je juist gaan vliegen: 
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*   opening, 6-kaart 
** 2 van de 5 
 
Met de hartenhonneurs gesplitst is het contract ijskoud. Maar met die lay out en de beide 
heren in de lage kleuren goed kun je net zo goed in 6SA terecht komen, dat betaalt beter. In 

de C leverde 6 nog 72% op, niet helemaal verkeerd dus. Draai de NZ-handen om en 6SA 
wordt een ramp. 
 
Op spel 22 gaat het niet om doorbieden of niet, maar om de vraag in welke hand het contract 
moet worden gespeeld: 
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Hoe komt 4 in vredesnaam nog in de zuidhand? Ik bood 3 en partner de vierde. Plus 1 
scoorde slechts 44%. Als zuid 1SA kan openen wordt het allemaal makkelijker, ook al biedt 
west tussen. Maar dan moet je de harten nog wel goed doen... In de A kwam niemand 

verder dan 4+1. 
 
Eén spel erna moet je ook doorbieden, maar naar welk contract? 
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Dat ging ‘maar’ twee down, elders zelfs 3 en 4. Score 6%. Als west schoppen volgt is het 
voor NZ niet moeilijk meer 3SA te bereiken. Maar ja, zei onze zwijgzame west, zo’n slechte 
zevenkaart bied ik echt niet. Edwin Stoel had in zijn rubriek in Ons Utrecht deze week een 
leuk stukje onder de titel Zwijgen is zilver, spreken goud. In ons geval ging het 
oorspronkelijke spreekwoord op. 
 
Toch nog een rood draadje gepunnikt? 
 


