
Afgelopen dinsdag op de club...

Dinsdag 17 april 2012, Butler II-6

Goudhaantjes verkassen

Door Marc Kuijpers

De start van de clubavond was bijzonder. De toespraak van Toine was indrukwekkend, 
STAR stond stil bij het overlijden van Paul Erich. Na dit eerbetoon moest er gebridged 
worden. De Goudhaantjes verkassen zo goed als zeker naar de B-lijn, alleen een 
monsterscore (+100 of zo) kan ze in de A-lijn behouden.

De eerste ronde begon wel aardig.

  

W N O Z
1 1 dbl

1SA allen pas

Wellicht is 1SA wat onderboden, maar ik vond mijn hand niet zo mooi. Geen schoppen 
plaatje en slechts een enkele klaverdekking. Alleen het ruitenbezit ziet er wel aardig uit.
Noord startte ongelukkig met 5 ( 8- T- B), zodat je al 3 ruitenslagen hebt. Doordat T 
valt, HV goed zit en zuid een klaverplaatje heeft, kwam ik tot 10 slagen (noord heeft geen 
schoppenslag gemaakt). Voorzichtig bieden leverde 4 impjes op, de meeste paren 
verongelukten in 4 .



W N O Z
2 pas

4 4SA* pas 5
dbl allen pas

2  is een zwakke 2 (vanaf 5 kaart) en 4SA was voor de minors. Noord heeft een lastige 
keuze en besloot om wel-tegen-niet om zijn tweekleurenspel te tonen. Als west  wilde ik 
graag tegenspelen en zag A ingetroefd worden. De leider vervolgde met 9 voor A. oost 
gaf netjes een oneven aantal harten door, zodat west het hele spel kan uittellen. 8 neem je 
met het aas en daarna vervolg je met A en 6 na. Zuid maakt nu slechts 7 slagen en de 
Goudhaantjes konden weer 12 impjes bijschrijven. 
 
Een paar rondjes later kwam er een interessant, maar duur spel.

W N O Z
1 pas

1 * pas 3 pas *: T-walsh tenminste 4 schoppens
4 pas 4 pas
pas dbl pas pas
rdbl allen pas

Met open kaart is dit wellicht te halen. Start V, als je speelt op schoppen 5-0 is het spel te 
halen als je 5 topslagen maakt en 5 troefslagen in de cross-ruff.  Aan tafel werd het spel niet 
gemaakt, dus -400. 



Een ronde later werden we weer gedoubleerd.
 

W N O Z
pas pas

1 pas 1 pas
3 pas 4 pas
pas dbl allen pas

De schoppenstart ( 7) was ongelukkig, het dekken van de 8 met B kostte de verdediging 
een hoop impjes. Ik pakte dit buitenkansje met beide handen aan. B neem je uiteraard met 

H en daarna speelde ik 2 na. T was hoog genoeg in de dummy en op A kon mooi een 
ruitenje weg. Tijd om troef te trekken. Je verliest 2 hartenslagen en een ruitenslag. Je komt 
niet meer in de dummy om op K te snijden en dat is maar goed ook! K viel onder het aas, 
zodat het contract gemaakt was. Zuid had op 8 beter een kleintje bij kunnen spelen! Er is 
geen entree naar de dummy om tijdig een ruitentje weg te gooien (je maakt dan 8, maar na 

K kun je A niet bereiken).

Op spel 23 missen we nog een dicht slem, doordat we zelf niet zo handig hadden geboden…



W N O Z
pas

1 1 2SA* 3 * inviterend of beter met 4
pas 4 4 pas
pas 5 5 allen pas

Doordat ik 3 kleine ruiten heb, vond ik mijn hand te minimaal om iets anders te doen dan 
pas. Hans had wellicht beter iets meer kunnen doen dan 4 . De handen sloten perfect aan, 
dus dit spel kostte 12 IMP’s. 

Best leuke en interessante spellen op de clubavond. Uiteindelijk een 3e plek met een score 
van +21. Te weinig voor handhaving: De Goudhaantjes zijn verjaagd uit A-lijn en zullen in de 
komende periode hun kunsten moeten vertonen in de B-lijn. Al hebben de Goudhaantjes wel 
besloten dat het een tijdelijk verblijf betreft  .


