
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

16 februari 2021, laatste avond interne viertallen 

Ghostbusters 

Door Gerard Eslendoorn 

 

 

 

Het was ijzingwekkend stil in huize Elsendoorn. Totdat Kater Koos een CD’tje opzette. Ray 

Parker Jr. galmde door de ruimte. “I ain’t afraid of no ghosts”.  

“Ghostbusters” schreeuwde Koos om vervolgens hinnikend van het lachen in zijn hangmatje 

te kruipen.  

Dat was niet slim van Koos. Ik kaart al enkele jaren met heel veel plezier met iemand die een 

hele moeilijke beta studie heeft gedaan, waarbij mijn macro economie diplomatje verbleekt. 

Maar om de een of andere onbegrijpelijke reden heeft hij op dinsdagavond het logica 

gedeelte van zijn hersenen in het nachtkastje gestopt.  

Elke dinsdag stuur ik hem om zeven uur een appje. “Geen spoken Rob”. 

Was ik dinsdag vergeten. Op spel 17 (N/-) opent J. van I. 4  waarop haar partner Piet 

Dekker snel 6  biedt. 
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Gegeven het biedverloop verwacht ik niet veel te maken in de verdediging en partner denk ik 

ook niet. In een klavercontract heb ik al snel 7 slagen en zal 7  geen bloedbad worden. Zo 

gedacht, zo gedaan. Janine en Rob passen en Piet gelooft het allemaal wel, of juist niet en 

doubleert. Ik pas en J. van I. (U begrijpt dat ik volsta met haar initialen) corrigeert naar 7 . 

Shit denk ik, als ik ze maar niet in een pletterdood contract gejaagd heb. 

Partner start met …………… troef. Dat waren 13 slagen en 25 impen. 

Hij dacht in de dubbele renonce te starten. Rob zag een spook. 

“Ghostbusters” gilt kater Koos en dat was niet slim van deze doorgaans sluwe viervoeter.  

“Zeg Koos, weet jij nog waar ik je rugzakje gelaten heb?” 

Koos slikt. Krijgt visioenen van een dierenasiel waar tien katten op één vierkante meter in 

een kooitje zitten. Daar serveren ze ook vast niet Sheba met eend en dungesneden 

Yorkham.  

“Grapje, uiterst sympathieke baas”, mompelt hij om daarbij een slijmerig kopje uit te delen en 

was de rust hersteld. 

 


