
Afgelopen dinsdag op de club... 
 
Dinsdag 19 maart 2013, Butler II-3  
 
Slem en 3SA gemist! 
 
Door Marc Kuijpers 
 
De derde avond van de butler competitie leverde weer een paar interessante spellen op. Er 
zaten een paar mooie manches en slems in, waarbij het voor een behoorlijk aantal STAR 
paren niet altijd even gemakkelijk was om deze te bereiken. 
 

 
 
W N O Z 

1   
pas 2  2  pas 
pas 3  pas 3SA 
dbl allen pas  
 
Ik zat west en ik had weinig vertrouwen in deze manche. Mijn doublet is erg agressief, maar 
je kunt ook zomaar een keer 800 ophalen. Deze manche kon echter niet down, dit kostte al 
meteen 7 IMP (ongedoubleerd zou het -4 geweest zijn). Dit contract is slechts aan 9 van de 
36 tafels geboden en gemaakt (in de A en de B de helft van de paren, in de C eenmaal).   
 
Op het tweede spel probeerde ik terug te slaan met 3SA, helaas zat deze er niet in! 



 

  
 
W N O Z  
pas 2 * 3  pas  *: zwak met beide hoge kleuren, tenminste 5-4 
3SA pas  pas dbl 
allen pas  
  
Noord kwam met 6 uit, waarna je altijd down bent. Dit spel kostte 8 IMP. Dit contract is in 
de A en B door de helft van de paren geboden, een enkele keer is het gemaakt.  
 
Later op de avond krijgen we een herkansing in een scherpe 3SA: 
 

 
 
W N O Z  
pas pas 1 * 1   *: 2+ 
1 * pas  2 ** pas  *: 7+ pt, max 3  **: reverse of 17-18 SA 

2 * pas 2SA pas  *: Relay  
3SA allen pas 
 
Doordat wij zwakke sans spelen, opent oost 1 . Later staat hij voor de keuze om 14-16 of 
17-18 aan te geven,  Hans zag genoeg lichtpuntjes en besloot voor de 17-18 variant te gaan. 
Na  4 start maakte Hans 9 slagen, je hebt 4 verliezers ( A, 1x  en AH). Met een andere 
start zal het contract niet down gaan, je heb dezelfde verliezers. Dit contract is aan 9 van de 
36 tafels geboden en gemaakt. 
 
Nu een paar slemspellen: 



 
 
W N O Z  

2 * dbl  *: zwak met beide hoge kleuren, tenminste 5-4 
4  5  pas  6  
allen pas   
 
Ik mocht starten en kwam met 2 in de hoop mijn partner een renonce aan te treffen.  
Na de zwakke opening en het doublet van zuid stopt noord niet onder de manche. Gezien 
het hoge kleurenbezit van oost lijkt het erop dat je down gaat, maar de schoppensnit zit 
goed. Met 32 punten samen is dit wel een slem waar je in wilt zitten! Aan 14 van de 36 tafels 
is er slem geboden en gemaakt.  
 

 
 
Door het gunstige zitsel is het ook slem op spel 17 gemaakt, dit is slechts aan 7 van de 36 
tafels geboden. Het is lastig te bieden omdat NZ geen verspeelde punten hebben (en de 
troeven zitten 3-2). 
 



 
 
Op spel 6 komt er wederom een maakbaar slem voorbij voor OW, aan veel tafels hebben NZ 
echter gespeeld! Na een 1  opening in oost heb je al zuid niet kwetsbaar tegen wel de 
ideale hand om door middel van Micheals of Ghestem beide hoge kleuren aan te geven.  
Aan slechts 6 van de 36 tafels is slem geboden en gemaakt (6  of 6 ), 2 paren probeerde 
tevergeefs 7 . 11 NZ-paren mogen 5  spelen, 5 paren mogen zelfs 3  of 4  spelen! 
 


