
Afgelopen dinsdag op de club...

Dinsdag 3 mei 2011, Top Integraal 6 

Zwaar vliegveld

Door Peter Bosman

Als je over zeven ronden van drie spellen de volgende scores haalt denk je dat je in 
de prijzen valt (maar die waren er uiteraard niet op deze gewone TI-avond): 62 - 50 – 
67 – 63 – 59 – 49 – 57. Ik slaagde er in die totaalscore op eigen houtje naar de 
luchthaven van Zürich te helpen, in een beschamende achtste ronde. Mijn 
gelegenheidspartner met wie ik deze avond het genoegen had, Edwin Stoel, zat erbij 
en keek er met afschuw naar. Hem trof geen enkele blaam.
Het begon uitstekend. Na vier ronden stonden we eerste met 60%. Daar droeg een 
lucky game aan bij in ronde 2, tegen Tim Verbeek en Chris Westerbeek. We 
begonnen met spel 6 in plaats van spel 4, waar Chris (oost) aftrapte met 1S:

6. O/OW auteur
♠ HVB83
♥ 652
♦ 1052
♣ 43

Tim Chris
♠ 4

  

N

O

Z

W

♠ 97652
♥ 9843 ♥ HV7
♦ B74 ♦ H9
♣ HB852 ♣ A76

Edwin
♠ A10
♥ AB10
♦ AV863
♣ V109

 west  noord   oost  zuid
   -     -    1♠  1SA
  pas   3SA !    pas  pas
  pas

Tot mijn verrassing kwam Tim met een kleine schoppen uit: ‘Hé, je hébt er nog een’, 
riep ik uit. Tim: ‘Jij hebt niet al te veel voor je 3SA.’ ‘Maar ik breng wel vier slagen 
mee’, riposteerde ik. Maar ik voelde al nattigheid bij de start. Met A104 of A94 in zuid 
zouden er vijf schoppenslagen zijn geweest. Maar dan zou Tim hoogstwaarschijnlijk 
klaveren zijn gestart en daar ben je ook niet blij mee. Er moest iets wonderlijks 
gebeuren in de ruiten om het contract nog te kunnen maken. Uiteindelijk kwam Tim 
aan slag met ♦B. Klaveren switch. -2 voor een volle nul.
De revanche kwam, met flinke mazzel, op spel 4:



4. W/Allen auteur
♠ 6
♥ A97
♦ A10752
♣ 9532

Tim Chris
♠ 743

  

N

O

Z

W

♠ B985
♥ VB1054 ♥ 86
♦ B8 ♦ H943
♣ AH7 ♣ V84

Edwin
♠ AHV102
♥ H32
♦ V6
♣ B106

 west  noord   oost  zuid
   1♥     2♦*    pas  2♥
   pas     3♣**    pas  3SA
   pas     pas    pas

*  Toen begon ik al te ontsporen
** Gegeven de ontsporing had ik beter 3♦ kunnen bieden: wegwezen, maat!

Edwin nam de hartenstart in de hand, speelde ♦V voor en liet die doorlopen naar de 
heer van oost. Harten na was voor de aas in dummy en partner maakte het karwei 
keurig af: schoppen naar de tien... Toppie terug.
Voor zover ik mezelf nog snap kan ik meer begrip opbrengen voor die 3SA van spel 
6 dan voor mijn bieden op spel 4.

Niet gewaarschuwd door mijn gepruts bleven we lekker scoren en stonden we na vijf 
ronden op een kleine 60% en in de top van de stand. En toen kwamen de mannen 
met de hamer, Erik Swinkels en Eric Nocker.



16. W/OW auteur
♠ H76
♥ 976542
♦ HV7
♣ 8

Eric Erik
♠ A95

  

N

O

Z

W

♠ 10
♥ AVB ♥ H83
♦ A1086 ♦ 9543
♣ HV6 ♣ AB872

Edwin
♠ VB8432
♥ 10
♦ B2
♣ 10543

 west  noord   oost  zuid
   2SA*     3♥    dbl  pas
   pas     pas    

* 19-21

Hoe haal ik het in mijn botte hersens? Ik weet het toch: slechte kleur, (tegenspel-) 
waarden in de zijkleuren: PAS! Maar ik liet me door de gunstige kwetsbaarheid 
verleiden toch te gaan bieden. Dat kan natuurlijk wel eens goed uitpakken maar nu 
even niet. Min vier leverde nog verrassend 6% op, terwijl ik een ronde nul had 
verwacht.

Haast nog erger:

18. O/NZ auteur
♠ 1063
♥ A8543
♦ V986
♣ V

Eric Erik
♠ AV754

  

N

O

Z

W

♠ HB8
♥ 92 ♥ B10
♦ 1032 ♦ AB5
♣ B108 ♣ 97642

Edwin
♠ 92
♥ HV76
♦ H74
♣ AH53

 west  noord   oost  zuid
     -      -    pas   1♣*
    2♠**     3♥    3♠   4♥
    4♠    pas   pas   5♥
    pas    pas   pas



*   Edwin opende geen 1SA vanwege de lekke schoppen
** zwak, maar kon kennelijk ook op een 5-kaart

Voor 3♥ was ik echt te zwak, een doublet kan er al nauwelijks mee door. Ook gezien 
de kwetsbaarheid is het begrijpelijk dat Edwin zich niet wou laten wegdrukken. Maar 
5♥ ging kansloos één down, terwijl 4♠ drie down zou zijn gegaan. Een echte volvette 
nul.

Het bleek abseilen van 60 naar 50 procent. We trokken in de laatste ronde nog iets 
bij door Aris Verburgh en Frank Veger met ruim 57% op afstand te houden, maar 
toen durfde ik al bijna niks meer te bieden, dat scheelde een hoop. Met 53% in the 
end mochten we blij zijn, maar allesbehalve tevreden.


