
Afgelopen dinsdag op de club.... 
 
Howell II-1, 23 april 2013, C-groep 
 
De avond van de dolle spellen 
 
Door Peter Bosman 
 
Dertien van de 28 spellen bleken jammie-jammie voor de liefhebbers van zeer 
onevenwichtige verdelingen. Dat is veel! Je hoort het gemor al, gestoken spellen 
zeker. Ik telde zes 5-5, drie 6-4, twee 6-5 en twee 7-4 handen. Ik hou er wel van en 
hoopte dan ook zelf steeds zo’n mooi tweekleurenspel te mogen bieden. Dat viel 
zwaar tegen. En dan ook nog met wisselend succes. Al in de eerste ronde kreeg ik 
als oost de eerste kans om te schitteren, dacht ik: 
 

19. Z/OW    
   10872   

   9   

   AV   

   A107542   

    

 A643 

  

N

O

Z

W

 

 5 

 AV4  HB7652 

 72  98643 

 VB93  6 

     

   HVB9   

   1083   

   HB105   

   H8   

 
Hier kwamen mijn gelegenheidspartner Janus Ruighaver en ik goed weg. Ik meende 

het bieden van NZ wel even te kunnen ontregelen door er brutaal met 4 tussen te 
komen, ondanks de ongunstige kwetsbaarheid. Dat mocht ik spelen, gedoubleerd 
uiteraard. Met troefstart ben ik zeker twee down voor -500, en er is natuurlijk 
niemand in de C die dat kunstje nadoet. De troefswitch kwam te laat zodat we met -

200 ontsnapten (NZ kunnen 4 maken). 
Zo’n harakiri-bod wil juist vanwege de kwetsbaarheid nogal eens serieuzer worden 
genomen dan het verdient. Dat kan wel eens tot foute inschattingen leiden en 
daardoor tot suboptimaal (ik moest drie keer gorgelen voordat ik dat uit mijn strot 
kreeg) tegenspel. 
 
Twee ronden later kreeg ik op de eerste hand het type spel waarop ik had gehoopt. 
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Janus had me zijn systeemkaart toegemaild, waarop een preëmpt in 4 of 4 prijkte 
als dat een 5-6 of 6-5 was. Hij gaf me de vrijheid alles van de kaart te schrappen wat 
ik niet wou spelen. Zo had ik Namyats doorgestreept, alleen al vanwege de naam die 
me aan bedzwans deed denken. Maar ik was er ook niet mee vertrouwd. In de paar 
minuten voor aanvang van de wedstrijd vertelde Janus dat daarmee, wat hem betrof, 
ook die afspraak over een 5-6 verviel. Die had ik nou juist zo goed in mijn geheugen 
gestampt –onnodig want ik zou dat zonder enige afspraak net zo bieden. Dus ik 

dacht, Ha, here I am! en opende 4. Het werkte wonderwel. Welke oost zou geen 

4 bieden? Een topspeler natuurlijk, die weet dat je een zwakke opening niet met 
een zwakke hand moet counteren.  
Het is een spel waarin manches veel te hoog zijn, veel deelscores zijn al op het 

randje. Maar als je in 4 -3 gaat, ga je niet met het veld mee. Zuid startte klaveren in 
plaats van de verwachte harten, en dat zette hem op het verkeerde been. De rest 
was tik-tak-tor. 
 
Het spel erna misten we een dun slem ondanks de fraaie verdelingen van NZ. 
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Ik had de pest in dat ik die fraaie noordhand niet mocht openen. Maar zo opgelegd is 
het slem niet: na klaveren heer uit zit de leider met een verliezer in die kleur, 

waarvan hij moet raden op welke kleur die weg kan. We zaten maar in 4 en konden 
rustig naar 12 slagen toewerken, voor een 90% score. 



 
De mooiste ‘freaks’ zaten echter bij de tegenpartij die er soms ook goed van 

profiteerden, zoals de 6 op spel 22 (ook 6!). Met een paar stommiteiten van mij 
werd het nog maar 52%. 
Thuisgekomen zat ik nog enkele spellen te herkauwen ter voorbereiding van dit 
stukje. Pas toen ik naar de slaapkamer ging zag ik dat er ingebroken was. Midden in 
de nacht politie in huis, daarna geen oog meer dicht gedaan. Volgende dag 
grotendeels bepaald door de inbraak. Vandaar de late inzending van dit stukje. De 
insluiper heeft een creditcard van mij gestolen (en verder niets), die al lang buiten 
werking was - hij kan er niks mee. Daarvoor moest hij over het tuinhek klimmen, een 
raam forceren en het hele huis doorzoeken. Pfff. Zo’n jongen moet enig gevoel 
hebben voor bridge. 
 
 


