
 
 
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB 
 
Butler I-2,  6 november 2012, C-groep 
 
Doorpakken of wegwezen 
Peter Bosman 
 
In het hedendaagse bridge mag je zelden meer ongestoord bieden. Als de buren 
toch muisstil zijn is er vaak merde aan de knikker –het is oppassen geblazen! Dat 
bleek ook op het laatste spel van de combitafel waarin we in 5♠ verzeilden na een 
hoop biedgepruts van mijn kant. Zuid kwam uitstekend uit met ♥B: 
 
32. W/OW    
  ♠ 63   
  ♥ HV84   
  ♦ B976543   
  ♣ -   
    
♠ A1072 
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♠ HV54 
♥ 653 ♥ A97 
♦ A1082 ♦ H 
♣ A2 ♣ HB864 
     
  ♠ B98   
  ♥ B102   
  ♦ V   
  ♣ V109753   
 
De slag liep door naar mijn aas. Toen volgde de kroon op mijn gepruts: ik 
speelde ruiten heer en een schoppen naar de aas om op ruiten aas een 
hartje te kunnen lozen. Mis poes. Klaveren na bezegelde mijn armzalig 
lot. Die ruitenmanoeuvre had natuurlijk kunnen wachten tot de troeven er 
uit waren. Dom, dom, dom. 
Omgekeerd helpt het tussenbieden je vaak bij het op- of afwaarderen van 
je hand, zodat je beter kunt beoordelen of je moet doorpakken of moet 
wegwezen. De risicoanalyse is in butler en viertallen anders dan in paren. 
Als je de tegenstanders in een deelscore kwetsbaar 1 down had kunnen 
spelen en niet had durven dubbelen, kan het in paren winstgevend zijn 
zelf een deelscore te bereiken voor 110 of meer. In viertallen en butler 
stel je je leven voor die schamele 10 of 30 punten winst niet in de 
waagschaal. Daar concentreert het competetieve bieden zich voorral in de 
zone van manche tot slem. 
Neem het volgende spel: 
 
 
 
 
 
 
 



21. N/NZ    
  ♠ -   
  ♥ VB84   
  ♦ 10874   
  ♣ AB1083   
    
♠ B87 
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♠ H108543 
♥ 7 ♥ 942 
♦ AV963 ♦ 52 
♣ V765 ♣ 42 
     
  ♠ AV92   
  ♥ AH1053   
  ♦ HB   
  ♣ H9   
 
 
  west  noord   oost  zuid 
    -    pas   4♠   dbl 
  pas    5♣   pas   5♥ 
  oas    pas   pas 
 
Niet misselijk geboden door oost Nico Verhoef, maar ja –niet kwetsbaar 
he? 4♠ voor straf dubbelen zou slechts 300 hebben opgeleverd, tegen 650 
voor het maken van 5♥. Met enige acrobatiek had zuid 12 slagen kunnen 
maken, maar wat zou het: slechts één paar (uit de A) wist 6♥ te maken, 
hele volkstammen gingen down en in de provincies C en D hadden veel 
paren zelfs moeite 10 slagen te halen. 
Drie spellen later opende ik op de tweede hand 1♥ en klommen Nico en 
diens partner Edwin Stoel meteen hoog in de boom. Zij boden 4♠ en dat 
zit er in: 
 
24. W/-    
  ♠ 4   
  ♥ AB10987   
  ♦ AH5   
  ♣ 1076   
    
♠ HV3 
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♠ AB10987 
♥ H3 ♥ 6 
♦ 876 ♦ V9 
♣ B5432 ♣ AH98 
     
  ♠ 652   
  ♥ V542   
  ♦ B10432   
  ♣ V   
 
Wij boden nog 5♥ en dat zit er eveneens in. Met wat mazzel weliswaar – 
ik had, na twee maal klaveren te hebben getroefd in dummy, weinig 
andere keus dan ♦AH slaan, waaronder de vrouw viel. Maar ook zonder 



die mazzel zouden we goed hebben gescoord. OW zitten ‘geslacht’: 5♠ zit 
er echt niet meer in. Opmerkelijk is overigens de exacte gelijkenis tussen 
de zeskaart harten van noord en de zeskaart schoppen van oost. 
 
Eén keer hadden we moeten wegwezen, maar kwamen we toch goed 
weg: 
 
15. Z/NZ    
  ♠ V86543   
  ♥ HB4   
  ♦ H   
  ♣ V83   
    
♠ AH72 
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♠ - 
♥ V532 ♥ A987 
♦ B972 ♦ V863 
♣ 9 ♣ B7652 
     
  ♠ B109   
  ♥ 106   
  ♦ A1054   
  ♣ AH104   
 
west  noord   oost  zuid 
    -     -      -   1♣’ 
  dbl   2♠∋∋    3♥   3♠ 
  pas   pas    4♥   4♠ 
  pas   pas   dbl   pas 
  pas   pas   
 
‘  vanaf 2-kaart 
‘’ 11+, zeskaart 

 
4♥ zou twee down zijn gegaan terwijl ook 4♠ sneuvelt. Maar niet 
onbegrijpelijk kwam oost uit met ♥A en toen was het gepiept. Zo’n 
gelukje krijg je vaak als je in een flow zit, zoals dat tegenwoordig heet. 
Dus mensen, als je je niet flow voelt: wegwezen. Anders: doorpakken. 
 
 



 
 


