
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB...... 
 
Zomercompetitie 1 juli 2008 
 
De zwaluw en de zomer 

 
Peter Bosman 

 
De zomercompetitie die net is begonnen, is de parenclub bij uitstek; er zou 
een avondje dark room bij moeten om het feest compleet te maken. En nog 
rookvrij ook (ik heb het terras nog nooit zo vol gezien als afgelopen dinsdag). 
Zo zie ik ze van onverwoestbare paren vreemd gaan. Maar ik schrijf niet voor 
de Telegraaf, dus mondje dicht. 
Over de spellen van afgelopen dinsdag moest ik een beslissing nemen: gaat 
mijn stukkie nou over heer/boer- en andere randbeslissingen bij het afspelen, 
of over biedbeslissingen. Je krijgt er in elk geval een hoop speeksel van. 
Aangezien ik niet zo goed ben in randgeslis, heb ik een aantal spellen 
geselecteerd die gaan over het bieden. 
We begonnen de eerste ronde tegen een paar dat een 2e divisieplaats 
beoogt. Op het allereerste spel (verkeerde volgorde) ging het mis bij onze 
ambitieuze tegenstanders: 

 
15ZNZ    
  ♠ V103   

  ♥ A4   

  ♦ 942   

  ♣ B10872   

    

♠ 875 ♠ HB942 

♥ HV98752 ♥ - 

♦ 10 ♦ AH85 

♣ 54   

N

O

Z

W

 ♣ AH96 

     
  ♠ A6   

  ♥ B1063   

  ♦ VB763   

  ♣ V3   

 
 
W N O Z 

    pas 

3♥ pas 3♠ pas 

4♠ pas 4SA pas 

5♦ pas 5♥* pas 
 

Het laatste bod vroeg nog naar troef vrouw, maar west ging al enthousiast 
naar 6♥, door oost gecorrigeerd naar 6♠. 

 



 
Het contract ging geruisloos twee down, maar terwijl we al het volgende spel 
aan het bieden waren bleek bij het napraten dat ik (noord) had verzaakt: ik 
had de tweede harten getroefd (oost een vuiltje weg) terwijl er uit het board 
nog een hartentje tevoorschijn kwam. Niet gezien, omdat leider met nog een 
paar slagen te gaan had geclaimd voor -2 en ieder zijn kaarten had 
teruggestopt. Scheids erbij, alsnog gemaakt dus, auwauwww. 
Zonder mijn stommiteit was het gewoon down gegaan en hadden we geen -
13, maar +13 gescoord.  
Geeft wel een knauw, zo’n begin van de avond. 
 
Twee andere 2e divisiespelers, maar voor een andere club, gaven mij de kans 
me te revancheren. Maar dat was pas tegen het eind van de avond ☺. Oost 
vond zijn zeskaart harten en één punt, niet kwetsbaar, goed genoeg om er 
een multi-coloured mee te openen, waarop west met zijn 24 punten natuurlijk 
niet meer te houden was: 

 
18O/NZ    
  ♠ A   

  ♥ HV832   

  ♦ V9875   

  ♣ 72   

    

♠ HB63 ♠ 1087 

♥ A6 ♥ B109754 

♦ AH4 ♦ 1032 

♣ AHV4   

N

O

Z

W

 ♣ 9 

     
  ♠ V9542   

  ♥ -   

  ♦ B6   

  ♣ B108653   

 
 
W N O Z 
  2♦ pas 

2SA pas 3♣* pas 

6♥ dbl pas pas 

pas    

 
*minimale zwakke twee harten 

 
Met mijn HV832 doubleerde ik uiteraard, en waakte ik er angstvallig voor niet 
weer te verzaken. Start: ♦5 (natuurlijk niet ♠A). Drie down. 
Hoewel mijn sympathie uitging naar de hoofdschuddende en namokkende 
westspeler, gaf ik oost wel gelijk toen hij tegenwierp dat west niet zo’n haast 
had hoeven maken. Rustig opbouwen, was het devies. Zit wat in, één zwaluw 
maakt nog geen zomer, net als in het vorige spel.. 

 
 



 
 
12W/NZ    
  ♠ A1076   

  ♥ AHB743   

  ♦ 3   

  ♣ AV   

    

♠ H3 ♠ B82 

♥ V6 ♥ 985 

♦ V10986 ♦ AHB752 

♣ H832   

N

O

Z

W

 ♣ B 

     
  ♠ V954   

  ♥ 102   

  ♦ 4   

  ♣ 1097654   

 
W N O Z 
pas 1♥ 2♦ pas 

2♥ dbl pas pas 

3♦ dbl 4♦ pas 

pas ?   

 
 
Wij deden dat ook niet goed op spel 12, toen ik 1♥ opende, mijn partner op 

2♦ zweeg en ik op 2♥ van west (ruitenfit) doubleerde. Goeie harten, maat. 
Maar ik verzweeg daarmee ook mijn vierkaart schoppen. Bij rondvraag na 
afloop onder spelers van gemiddeld tweede divisie - dat zegt dus niet alles- 

bleek doublet favoriet. OW gingen bij ons uiteindelijk in 4♦ een down, een 
niemendalletje tegenover de manche die wij hadden moeten maken, wat ons 
7 imps kostte. Met een doublet waren we weinig opgeschoten. Achteraf 

gezien had ik beter 2♠ kunnen bieden, zoals mijn partner mij onderwees. Dat 
is het zwaluwbod: een zomerse hand . 

 


