
Afgelopen dinsdag op de club.....

27 maart 2012, 4e avond Butler II

“Lantaarntje”

Door Jaap Hazewinkel

Het is altijd leuk om te schrijven. Dacht ik. Gisteravond ging ik dan ook met een positief gevoel 
aan de eerste tafel zitten, om te kijken wat voor moois het spel in petto had. Ik droomde van 
ingooien en dwangposities om nog maar te zwijgen van de meer exotische posities waarover ik 
vorig jaar een serie schreef.

Het werd een frustrerende avond. Veel groene kaartjes en aan onze kant slechts 6x gespeeld op 
de 28 spellen. Dwangposities en ingooien waren er wel, maar elke keer was ik het slachtoffer, 
en ik moet u zeggen dat de lol dan toch wat minder is. 

Toen ik op de 5e tafel voor het eerst met 1♣ opende, stak mijn partner zijn handen in de lucht: 
Jaap heeft een opening!

Het leek dus dat mooie spellen (vanuit mijn optiek) zelfs met een lantaarntje moeilijk te vinden 
waren. Toch laat ik mijn licht schijnen over wat spellen, met dank aan wat inspiratie “aan de bar”.

Op onze tweede tafel mochten we tegen Lauri Bakker en Liduin Erich (hoewel Liduin 
gisteravond verdacht veel leek op Jan Timmer), en na 2 goede en een minder goed resultaat 
kwam spel 4. Ach, wat klaag ik, mijn partner had een “near-Yarborough” en ik had nog een 
mooie 8-punter. 

West Noord Oost Zuid
Jaap Lauri Leon Jan/Liduin
pas pas pas 2♣* * zwak of sterk
pas 2♦ pas 2SA
pas 4SA pas 6SA
allen pas

Jan verkocht deze hand als 23-24 en tankte ook nog de invite vol, geheel terecht natuurlijk. Ik 
mocht starten en helaas had leider geen schoppensnit nodig. Ik vermeld dit spel om 3 redenen.

Ten eerste, het spel is typisch voor hoe wij de avond beleefden. Ten tweede, er wordt een 
kwantitatieve 4SA geboden, waarover later meer. Ten derde mocht het spel door noord 



gespeeld worden. Biedt zuid bijv. 2Kl sterk en noord biedt ouderwets 2SA, dan kan dit down met 
de schoppenstart. Het lijkt logisch om in een dergelijk biedverloop een doublet van West voor de 
schoppenstart te spelen. Wat zou het anders kunnen zijn?

Op de volgende tafel tegen Peter van de Linde en Alex van Reenen. Die hadden er zin in.

West Noord Oost Zuid
Jaap Peter Leon Alex

2♦!?* pas 2SA** * multi ** forcing, vraagt
pas 3♣ * dbl 4♥ * minimale zwakke 2 harten
allen pas

Tsja, we zitten erbij en kijken ernaar. Ik had weer mijn gebruikelijke bak ellende, maar die had 
Peter ook en die verzint toch een multi 2♦. Dat zijn kleur te wensen overlaat en hij ook drie 
schoppen heeft, weerhoudt hem niet. Alex gokt dat 4♥ toch een kans heeft en biedt de manche. 
♦V is goud waard, want na ♣-start (genomen), ♦V, ♠ voor ♠B en ♠V kunnen dummy’s 
klaverkaartjes weg op ♦AH. De troeven zitten 3-2 en ♠HB goed. Waarom zat niemand anders 
hierin? Soppers! 

Over soppers gesproken. Op de laatste tafel moesten we tegen Hendrik Bijker en Martin 
Bootsma. 



West Noord Oost Zuid
Hendrik Leon Martin Jaap

1♠ dbl
2♠* pas pas .... pas

2♠ is een zwakke verhoging, 2♥ zou een goede verhoging zijn geweest. Door deze prima 
afspraak blijven de heren laag. In de uitpas heb ik wel de shape om nog een doublet los te laten 
maar partner gaat zomaar passen en dan zijn de rapen helemaal gaar. 

De rest van het veld zat natuurlijk(?) in een kansloze manche en wij schreven min 5. 

Dan nog een spel waar we aan de verkeerde kant van de score zaten. 

Na een Muiderberg door mij in zuid bereiken OW 6SA, wat pletter is en dus beter dan 6♠ (je 
loopt op een kwade dag tegen een introever aan). Als leider ruiten opspeelt uit dummy duik ik 
omdat ik anders twee ruitenslagen voor leider ontwikkel. Helaas word ik hierna in de rode 
kleuren gesqueezed voor een overslag. Mooie tip Tim: “duik eens een keertje”!

Peter van der Voorden vroeg me nog hoe je als Oost je verdeling kan aangeven na een 20+ 
sans in West. In Niemeijer is 3SA natuurlijk de 5-kaart ♠ en de 4-kaart ♥, maar als je dat wil 
aangeven dan zou partner mogen passen op 3SA en dat wil je niet. 



Welnu Peter, de manier waarop wij dat opgelost hebben is door 4SA ook als 5-4 te spelen, maar 
dan met slem interesse. Spelen we dat dan niet kwantitatief? Jawel, maar dan bieden we eerst 
3♠ (transfer naar 3SA) en daarna 4SA. Voor de volledigheid bij deze de biedingen na 2SA die 
afwijken van het gebruikelijke:

2SA 3♦ 3♥ 3♠ xfer naar SA, 5-kaart ♥, geen ♠
3SA 5-kaart ♥, 4-kaart ♠, forcing (!)

2SA 3♠ 3SA 4SA kwantitatief
4♣ slem invite minors, evt betere ♣
4♦ slem invite minors, betere ♦

2SA 4SA 5-kaart ♠, 4-kaart ♥, forcing

Het is natuurlijk maar net wat je afspreekt, maar het geeft in ieder geval een antwoord op de 
vraag van Peter...

Zelfs als we dachten een mooie score te hebben bleek dat tegen te vallen. Tegen de voorzitter 
Willem-Jan van Rooijen en zijn partner Gerard Fokke gebeurde dit.

West Noord Oost Zuid
Gerard Leon Willem-Jan Jaap

pas
1♦!? dbl 1♥ pas
3SA allen pas

Ik bezig niet vaak de term "underbid van de eeuw", maar de opening van Gerard komt in de 
buurt (hoezo soppen?). Het is waar, 3SA is met scheve ruitens niet waterdicht maar ik zou toch 
rekenen op een slag of 10...  Uiteindelijk was dit terecht omdat er ook maar 11 slagen 
binnenkwamen na een klaverstart en een poging noord in een 3-kleurendwang te krijgen. Dat 
leverde nog een imp op omdat de rest in 3SA +3 zat, slechts eenmaal werd in de B-lijn 6SA of 
6♦ geboden. In de A-lijn kwam 1x 7Sa gedbl min 1 voor en merkwaardig genoeg ook 6♦ min 1. 

Kennelijk is slem bereiken en halen met deze handen lastig. Alleen de C-lijn wist redelijk raad 
met deze OW handen, met 4 geslaagde slems. 

Het enige spel waar ik iets heb mogen doen dat het vermelden waard is is een spel op de 
combitafel. Het betere gooi- en smijtwerk, maar dan wel met stijl. Alleen gooiden we de door de 
tegenstanders (Stef Leeuwenburg & Richard Thomassen) aangegeven taart in elkaars gezicht:



West Noord Oost Zuid
Richard Leon Stef Jaap

4♥ pas pas
4♠ pas ... pas 5♦!
pas 6♦ !? 6♠ pas
pas pas ?

Ik heb in eerste instantie te weinig om aan slem te denken. 4♠ leek me geen goed plan, en ik 
bood 5♦, om aan te geven waarin ik tegen een eventuele 5♠ een start wilde hebben. Leon werd 
ineens enthousiast en bood snel slem, al even snel door Stef uitgenomen met 6♠. Een “principe-
dubbel” was nu natuurlijk op zijn plaats geweest maar die verzuimden we te plaatsen en we 
verloren nog op dit spel. 

Ik denk dat 6♦ door Leon niet juist was (ik had geen slempoging gedaan), maar het pakte wel zo 
goed uit. Jammer dat we de premie niet incasserden; dan zouden we de avond niet op de 
laatste plaats zijn geëindigd.

Ja, dat is de laatste lantaarn van dit verhaal, ditmaal een rode.... 
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