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13 november 2012, 3e avond Butler I 

De 'geluksfactor' 

Door Jaap Hazewinkel 

 
De datum was gisteren 13-11-12. Het getal 13 is zeker niet mijn ongeluksgetal. Ik ben op de 13e 
jarig en ik heb elk spel weer opnieuw 13 kaarten in mijn handen. Helaas waren er gisteren 
(althans voor mij) veel spellen van het type 'dertien in een dozijn'. Saai... We speelden ook 13 
van de 28 spellen af, gisteren. Daarvan was ik slechts vier keer leider en maar liefst negen keer 
dummy. Dat is dan weer niet fijn als je op de rol staat voor het schrijven van het wekelijkse 
STAR Magazine on Line. Overigens, als ik een ongeluksgetal heb dan is dat 29. Ooit een keer 
mijn arm op die datum gebroken. Goed dat we maar 28 spellen op een avond hebben. 
Na een dergelijke inleiding kan ik uiteraard maar met één spel beginnen: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  1SA*  pas  2♥ **  * 12-14 ** transfer 
pas  2♠  pas  3♣ 
pas  3♠  pas  3SA *  * ontkent ♣-controle 
pas  4♣ *  pas  4SA**   * cue **RKC 
pas  5♣*  pas  5♠  * 1 of 4 key cards 
allen pas 
 
Op dit spel speelt geluk een grote rol. Als noord 1♣ opent en je speelt T-walsh of, zoals bij ons, 
een zwakke sans, dan komt het schoppencontract in de noordhand en sneuvelt het eventuele 
slem op de ♣-introever. West kan geen ♣ starten en dan is het slem pletter (ja, Peter, ook bij 
troefstart).  
Ik bood het slem niet omdat ik bij 1 key card in noord twee keer HV in de zwarte kleuren nodig 
had als noord’s keycard ♠H zou zijn – terwijl het slem op zijn best op snit zou zijn als hij ♣A had. 
♣V kon ik niet opvragen en ik zag ook nog een potentiële ruiten verliezer. Als ik echter noord’s 
hand had kunnen zien had ik graag in slem gezeten. Beetje mazzel – of geluk bij een ongeluk. 



 
Ons 13e spel van de avond was de volgende freak: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  2♦*  pas  2♥  * multi 
pas  3♣  pas  3♠ 
pas  3Sa  allen pas 
 
Ik was niet verbaasd dat partner 3♣ zou bieden toen hij voor de 2e keer aan de beurt was, de 
oppositie was simpelweg te stil. Na 3SA bij partner brandde ik van verlangen om nog 4♠ na te 
bieden, maar ik zag de renonce ♠ aan de overkant al vanwege de renonce ♣ in mijn hand. Een 
stukje symmetrie. Goed gezien, in dit geval. 4♠ gaat down omdat er teveel werk is: je moet troef 
trekken maar om in je hand te komen kom je snel in de situatie dat er een uppercut kan worden 
uitgedeeld. 
 
Gelukkig gaat bridge niet altijd om geluk. De betere spelers eindigen uiteindelijk bovenaan. Daar 
hoorden Leon van Lingen en ik afgelopen dinsdag niet bij; als je op 2 spellen bij elkaar 26 imps 
(ja, dat is 2 x 13) in de butler verliest, is dat geen pech te noemen...  
 
Het niveau in onze C-lijn was niet bepaald geweldig gisteren. Redelijk normale manches 
leverden op; er ging aan andere tafels van alles mis. Bekijk maar eens het volgende spel waarin 
de manche aan 3 van de 10 tafels niet geboden werd en één keer ging 3Sa zomaar down.  
 
Wat het spel verder aantoont is dat je als leider vaak beter ziet hoe de verdediging beter kan 
dan dat de verdediging dat zelf kan zien... 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
1♦  pas  1♠*  pas  * harten 
2♦  pas  3♣  pas 
3Sa   allen pas 
 
Dit contract lijkt nooit in gevaar, maar dat weet de leider niet. Noord start een kleine schoppen 
en leider west vraagt om ♠6. Double dummy zou zuid er nu goed aan doen om ♠7 te leggen; 
mocht zuid aan slag komen dan kan hij ♠V naspelen en de schoppen kleur oprollen. Als leider 
was ik daarom maar wat blij dat zuid meteen met ♠V op de proppen kwam: nu had ik nog een 
tweede stop. Nu komt Zuid nooit aan slag en verwissel ♠B en ♠9 tussen west en noord en het 
spelen van ♠7 lijkt ineens erg onhandig.  
Goed, in slag 2 speel ik uiteraard ♣ en noord neemt de tweede ronde. Nu speelt noord ♥9 na. ♥2 
lijkt een handiger kaart want ♥9 is voor de leider veel makkelijker te lezen. Nu kost het mij niets 
om de ♥9 met ♥10 te dekken. Als automatisme dekt ook zuid met ♥B. Als zuid echter klein legt, 
heb ik nog steeds maar 3 hartenslagen, want ik heb onvoldoende communicatie als ♥10 houdt. 
Ook weer een mooi voorbeeld waar het voor de verdediging iets moeilijker is dan voor de leider 
om de betere verdediging te zien. 
 
Dit leverde dus zomaar 5 impen op en dat viel niet tegen. Een spel waarbij het helemaal 
merkwaardig is dat het opleverde is het spel ervoor: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      1♦ 
pas  pas  1Sa  2♦ 
3Sa  allen pas 
 
Samen 25 punten en geen major fit... waarom missen dan 4 paren de manche? Verder bieden 
een aantal paren 5♣ en eindigt één paar zelfs in 4♠ (wat ook ik graag zou verdedigen). Wij 
boden naar 3Sa en tijdens het spel zie ik Leon zijn hoofd schudden. Hij had de timing voor een 
ingooi voor de overslag verknoeid, maar maakte wel 9 slagen. Hoe had hij dit achteraf willen 
spelen?  
Ruiten start voor ♦V; ♣10 (zuid bekent niet), ♣6-7-8 (zo creëert Leon een extra entree naar de 
hand) en een harten op. Zuid neemt met ♥A en speelt weer ruiten. So far so good. Nu alleen 
nog even ♥H incasseren (dat vergat hij dus) en dan de ♣-optocht. Zuid komt dan in de knel en 
kan met ruiten worden ingegooid om van de ♠ af te spelen: 
 

 
 
Zuid is al lang uit zijn harten gesqueezed (in feite zat hij al eerder in een 3-kleurendwang) en zal 
op de laatste klaveren nog een ruitje afgooien (Leon zal het echt wel goed lezen: als zuid ♠H sec 
zet – de zeskaart ruiten is bekend en een vijf kaart schoppen zal zuid ook niet hebben gezien 
het bieden), waarna zuid 2 ruitenslagen mag maken maar daarna in de klaveren vork mag 
spelen. Leverde toch 7 op... 
 



Nou heb ik natuurlijk mooi praten over manches die we boden en maakten, deze misten we 
terwijl velen hem wel boden: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
  1♦  pas  1♥ *  * schoppen 
pas  2♣  pas  pas? 
pas 
 
Leon’s bieden is consistent met een 1444 of zelfs een 0454-verdeling en de kwaliteit van mijn  
schoppen is ook niet om over naar huis te schrijven. Als ik 2♦ bied en Leon heeft een 1444 dan 
zijn we van een 4-3 fit overgestapt naar een 4-2 fit... brrr. 
Ik ben er nog niet uit hoe het in ons systeem wel moet... Misschien moet je wel niet uitgaan van 
de slechtste mogelijkheid en hopen op een teken van leven na 2♦... hoewel? 
 
Nooit van het slechtste scenario uitgaan? Kijk mee en huiver: 



 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
pas  pas  1♥  2♣ 
3♣ *  3Sa  4♥  pas 
pas  5♣ ??  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
West is jarig en gaat al zijn klaveren maken. Daarnaast maken OW ook nog een schoppen en 
♦AH: 5 down. Ja, het had niet slechter kunnen zitten en soms moet je die roze bril dus even 
afzetten. Oh ja, dit was één van de vier spellen die ik mocht afspelen, maar veel plezier heb ik 
aan deze niet beleefd... 
 
 
 
 


