
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 25 oktober 2022, TI-2 Herfstvakantie 

Ghostbusters 

Door Bart Schweitzer 

Na de weinig aan de verbeelding overlatende beschouwing over het schrijfspook van Felix Ophorst 

vorige week reed ik met een minimum aan zelfvertrouwen naar Utrecht. Het was weer mijn schrijfbeurt 

en in een top-integraal scoren was nog niet echt gelukt. Maar daar had ik buiten het onverwoestbare 

bridge-optimisme van mijn partner Dirk Jan Vonk gerekend. In de volgende uitgave van de klassieke 

Bols Bridge tips zouden ze deze ook moeten opnemen: No guts no glory.. 

Een mooi voorbeeld in spel 2 tegen Hans Verveer en Theo Fonville: 

 

Mijn opening als Zuid was 1 , Hans volgde met 1 , waarna Dirk Jan 3  bood. Theo verhoogde naar 

4 , ik 4  en na 4 SA, RKC,  legde Dirk Jan aan in 6 . Kansloos, zo op het eerste gezicht. Altijd een 

verliezende klaverslag naast ruiten A. Maar Theo startte, net als alle andere oostspelers trouwens,  

met harten aas. Doek, want nu kon de verliezende ruiten op harten H weg. Goed voor 84%. 

 

Dit spel speelden we tegen Sary Hilte en Arie Buijs. Ik opende 1 , Arie volgde 1 , Dirk Jan 2 , Sary 

bood 2 . Ik heb niets meer te vertellen, pas, Arie past en Dirk Jan vindt zijn 6 kaart zo mooi dat hij 



,kwetsbaar tegen niet,  nog 3  biedt. Een winnende beslissing. Contract leverde al 76% op, maar met 

een overslag werd dat 92%. 

Het ging niet altijd goed. Tegen Letta de Greve en Agnes Wesseling bijvoorbeeld. Het bieden gaat : 

Letta in W 1 Sa , Agnes 3 Sa en Dirk Jan mag uit: 

 

Als ik gedoubleerd had start hij wel schoppen, maar dat is te gek met deze hand. Hij start een kleine 

klaveren en 3 SA gaat plus een over de tafel. Dat doen er nog zes, dus we houden er nog een 

schamele 36% aan over. Double dummy is het zelfs 6 ruiten en 6 harten. Moet je wel B uit W 

voorspelen. Dat vindt niemand. Ook het volgende spel tegen Letta en Agnes is geen succes: 

 

Agnes opent 1 , ik pas, Letta 1  en Agnes legt aan in 2 . Ze taxeert schoppen aas goed en maakt 

plus een. Omdat er een aantal paren in SA zaten, wat kansloos is, houden we er maar 23% aan over. 

Op spel 12 gebeurt eigenlijk hetzelfde als op spel 9. Maar nu is het in ons voordeel. Jan Ebskamp en 

Dick van der Wolf waren de tegenstanders. Het bieden ging ook precies hetzelfde: Dirk Jan in noord  

1Sa, ik 3 SA: 



 

Dick startte klaveren 4 en Jan zag met lede ogen dat al zijn schoppenslagen overboord gingen. Dat 

was goed voor 3 SA plus 3 en 92%. In de OW lijn scoorden Jaap Hazewinkel en Henca van Hees die 

wel met schoppen startten en 3 SA twee down speelden, 96%! Voor Jaap Hazewinkel was dat 

eenvoudig want zijn partner Paul Schriek doubleerde 3SA voor de schoppenstart (score moet nog 

worden gecorrigeerd). 

Als je hoog wil eindigen moet je ook cadeautjes krijgen. Dat gebeurde ook. Hans Klarenbeek en Eric 

Swinkels verslikten zich in het volgende spel: 

 

 

Ik zei al dat Dirk Jan een optimistische kijk op het spel heeft, en dat liet hij hier weer zien. In de tweede 

hand opende hij een multi 2 ruiten. Niet kwetsbaar, dat gelukkig nog wel. Eric doubleert. Ik denk rustig 

een ronde te kunnen afwachten en pas. Hans biedt nu 4 schoppen. Dat mogen ze even later 

gedoubleerd spelen. Vier harten zit, vijf ook, maar min drie gedoubleerd levert een volle top op. 



Henk Barreveld en Els de la Parra krijgen dat cadeautje het volgende spel : 

 

Na een 1♥ opening van Henk gaat het vlot richting 4 Sa. Els interpreteert Henk’s antwoord als drie 

azen en legt vol vertrouwen aan in 7 harten. Ik start 9 en jawel, alle schoppen worden opgeruimd. 

Zeven harten contract. Zaalnul. Grrr. 

 

Dan nog deze. Tegen Ernst Westbroek en Henca van Hees. Na 2 passen opent Henca met 1 , ik 

volg 1 , Ernst biedt 1 . Dirk Jan maakt er 4  van, Henca nog 4 . Doublet. Niet zo’n goede 

beslissing, want 5  zit nog. Maar Ernst neemt een ongelukkige hartenbeslissing en gaat drie down. 

Dat was 84%. 

We eindigen die avond met 58,73% met een minieme voorsprong als eerste. En je kunt je rustig als 

medeschrijver aanmelden. Het spook is verdreven. Voor wat het waard is: we busted the ghost .. 

 


