
Afgelopen dinsdag op de club..... 

 
5 Maart 2013, 1e avond Butler II 

Op de thee bij Jan en Louk 

door Jaap Hazewinkel 

 
Promotie vanuit de C-lijn was eindelijk gelukt, maar als we zo blijven spelen dan wordt het 
allemaal een kortstondig genoegen. Opgetrommeld om over vandaag te schrijven omdat Peter 
Bosman zich ziek had afgemeld, kom ik naar Utrecht. Ik ben de beroerdste niet, dus ik stem in. 
Daar heb ik nu spijt van. Om kort te gaan, de tegenstanders deden het goed of wij deden het 
slecht en met de wilde spellen van deze eerste butleravond loop je dan zwaar tegen de lamp. 
Omdat ik u niet te vaak getuige wil laten zijn van onze fouten (sommigen doen nog pijn), zal ik 
ditmaal onze tegenstanders prijzen. 
Na een relatief rustige tafel tegen onze STAR 6 maten Stef en Gerard schuiven we aan tafel bij 
onze mede-promovendi Jan Meijer en Louk Herber. Zij maakten hun promotie wél waar en 
behaalden de hoogste score van de avond. Grotendeels ten koste van ons: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Jan  Leon  Louk 
  2♦ *  pas  2♠ **  * Multi  ** belooft 3-kaart ♥ 
pas  3♥  pas  pas 
...3♠  4♥  allen pas 
 
Dom, dom. Vanwege onze afspraken kan partner niet de wereld hebben en lijkt 3♠ alleen de 
deelscore te bestrijden. Jan zorgt met een geïnspireerd 4♥ bod dat ik het lid op de neus krijg. 
Niemand anders in de B-lijn zat in de manche (4♥ wordt in de andere lijnen vaker geboden), kost 
10. Daarna: 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Jan  Leon  Louk 
    pas  pas 
2♣ *   3♣  3♠  4♣  * o.a. zwak met de majors 
pas  4♦  pas  5♣ 
pas  6♣    allen pas 
 
Lekker doorgeboden, zullen we maar zeggen. Na hartenstart kan Jan een harten hoogtroeven 
♠H, ♥ ruff, ♣ voor aas, ♣ na, ♥ ruff, ♠A ruff!, ♥ ruff en de mogelijke ruiten verliezer gaat weg op 
de 5e harten. Jan vertrouwt liever op zijn inzicht en weet ♦V te vinden. Hier zat in de B-lijn dus 
niemand anders in, in totaal werd dit slem 3x geboden. 
 
Meteen daarna: 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Jan  Leon  Louk 
      pas 
1SA *  2SA **  pas  4♥ ***  * 12-14 ** ♠/♦ of ♥/♣ 
pas  6♠  allen pas 
 



Louk geeft aan met 4♥ wel 4♥ of 4♠ te willen spelen, al naar gelang het karakter van noord’s 
hand. Jan corrigeerde naar ♠ en bood maar meteen het slem. Hier zat de helft van het veld in 
maar het kostte toch 7. Overigens boden de C- en D-lijn dit slem met grote regelmaat (zelfs 2x 
7♠ =) terwijl in de A-lijn slechts 1x 6♠ werd gespeeld. 
 
Om het af te maken: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Jan  Leon  Louk 
1SA *  2♣ **  3SA  4♥   * 12-14  ** majors 
pas  pas  dbl  allen pas 
 
De rest van het veld mag rustig 3SA spelen, wij verdedigen 4♥ wat niet kwetsbaar slechts 2 
down gaat en ook dat kostte weer 7. Dat werd alleen nog een keer verzonnen in de C-lijn. 
Totaalscore van deze tafel: -35. Grotendeels zaten we erbij en keken ernaar. 
 
We hadden nog zo’n fijne tafel van -33, dus onze eindscore was eigenlijk nog niet eens zo 
slecht. Tegenstanders bleven het goed doen, maar waren niet altijd even gelukkig. Dick van der 
Voort en Jan Tulp boden een mooi slem: 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Jan  Leon  Dick 
pas  1♥  pas  2♦ 
pas  2♥  pas  4SA 
pas  5♠  pas  6♥ 
dbl  allen pas 
 
Een slem dat zeker 50% is, maar ditmaal zit ♦AV achter de heer. Sneu voor de opps, maar 
gegeven onze stand van zaken had ik daar maling aan en ik doubleerde voor een extra imp. 
Slechts één ander paar bood dit slem ook in de B-lijn. 
 
Ook Agnes Wesseling en Letta de Greve waren goed bezig, maar maakten het niet af: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Letta  Leon  Agnes  Jaap 
pas  pas  1♥  pas 
2♣  pas  2♠  pas 
3♣  pas  3♦  pas 
3SA (?) pas  4SA  pas 
5♣  allen pas 



Letta had wellicht beter 3♥ dan 3SA kunnen bieden (zal een 2-kaart zijn), maar kan eigenlijk na 
4SA ook gewoon 6♣ bieden. Dat speelt eenvoudig af. Ze zouden wel de enigen zijn die het 
geboden zouden hebben (over alle lijnen heen!), dus dat is ons bespaard gebleven. 
 
Nou goed, het was niet alleen maar treurnis. Op de combi-tafel tegen Just van der Kam en Rob 
van den Bergh mocht ik nog een keer in de boom klimmen: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap  Just  Leon  Rob 
      1♠ 
2♠ *  pas  3♥  pas  * 5-5 ♥/♣ 
4♥  allen pas 
 
Ik heb 4 losers in LTC en alleen de stilte bij NZ om het idee te krijgen dat partner niet puntloos 
is. Partner heeft alleen een entree en 2 boeren in mijn kleuren nodig en wie weet kan hij wel wat 
klaveren vertroeven. Ik tank de manche vol.  
Een goed begin is het halve werk en het karwei wordt door Leon kundig afgemaakt. ♠H gestart 
en getroefd. Ruiten naar ♦H en ♣B laten razen. Just neemt ♣H en probeert Leon op tafel te 
plakken met ♦V. Leon heeft in klaveren echter een prima oversteek waarbij ♣10 valt (♣AV9 op 
tafel is nu hoog) en de snit op ♥H werkt: 10 slagen waar andere paren in OW in hetzelfde 
contract down gaan.  
 
Hopelijk hoeven we de volgende keer niet meer op de thee bij Jan en Louk... 
 


