
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB..... 
 
Dinsdag 26 maart 2013, Butler II-4, groep C 
 
Effe werken.... 
 
Door Peter Bosman 
 
Er waren nogal wat manches die je bepaald niet cadeau kreeg. Drie achter elkaar: 
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OW hadden geen moeite 4 uit te bieden met die 25 HCP en een fraaie 9-kaart fit, te 

spelen door oost. Evenmin kostte het zuid moeite de beste start te vinden: 10. Die 
liep door naar de heer.  
De leider kijkt nu tegen vier potentiële verliezers aan: 2 in harten, en 1 in beide lage 
kleuren. Het 4-0 zitsel van de troeven is een vervelende bijkomstigheid. Ruiten heer 
goed helpt niet, je blijft met een klaverenverliezer zitten. Er moet dus een wonder in 
de klaveren geschieden. Steek over naar troef heer (het zitsel blijkt), haal de troeven 

eindigend in dummy en speel  3. Speelt noord de twee bij, leg dan de negen voor 

de heer van zuid. NZ kunnen nog 2 hartenslagen incasseren, einde verdediging. 

Gooit noord niet de twee, maar V dan pak je die en speel je de negen na. A is de 
entree voor de vrije klaveren, waarop oost’s verliezende ruitens verdwijnen. 
Collega-redacteur Jaap Hazewinkel, spelend tegen collega-redacteur Felix Ophorst 

(oost) zag nog een variant: A en de negen na. Als zuid opstapt om harten te 
kunnen naspelen valt de vrouw onder zijn heer. Laat hij de slag lopen naar noord 
dan zit die ingegooid. Ook deze speelwijze gaat uit van een klaverenzitsel met 
honneur dubbel. 
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Op het volgende spel lag de bal bij NZ. De manche moest eerst nog maar eens 
uitgeboden worden, wat lang niet overal lukte. Bij ons ging het: 
 
west  noord   oost   zuid 
   -     -     -   pas 
  pas    1*   pas   1 
  pas    2   pas   2 

  pas    4   a.p.    
 

*  vanaf  2-kaart   
 
Het bieden zal niet door iedereen bewonderd worden, Zuid’s pas op de eerste hand 
met 11 punten is gezien de kale heer verdedigbaar. De vraag is wie er in het verdere 
biedverloop aan moet trekken. Zou zuid nu niet alsnog enige kracht kunnen tonen 

met 3? Gelukkig had noord dat zetje niet nodig, die waardeerde zijn kaart op 
vanwege de mooie schoppenaansluiting en de verdeling. 

Maar ook op dit spel werd om secuur afspel gevraagd. Zuid kreeg V uit en telde 
drie nagenoeg zekere verliezers (tenzij troef heer goed en de tien dubbel in west). 
Met de klaveren iets proberen schiet je voorlopig niks op. Dus troef aas, troef na voor 
west die een ruitenslag zal meenemen. Wat gebeurt er als west ook de derde ruiten 
speelt? Het dwingt de leider hoog te troeven, terwijl de 10 nog in het spel is. Dat lijkt 

me dus niet goed. Alternatief: 3 opspelen. West neemt, maakt zijn ruitenslag en 
speelt de derde ruiten. Getroefd in dummy. Klaveren naar de heer en schoppen, voor 

het aas van oost. Schoppen na voor de vrouw. En nu A! Troefsubstituut. Oost mag 
troeven, maar leider troeft over, troeft een schoppen in dummy, haalt de laatste troef 

eindigend in de hand (daarom niet eerst troef aas spelen!) en onder 10 valt de 
laatste schoppen van oost. 
Hoe moelijk deze twee spelletjes waren laat de frequentiestaat zien: op spel 6 gingen 
6 OW-spelers in de C down tegen 5 keer contract; op spel 7 werd de manche 3x niet 

uitgeboden (maar ook 3 ging een keer down), 3x ging 4 down en 4 maal werd het 
gemaakt. 
Het laatste spel van die tafel was vier OW-paren in 3SA te machtig; slechts één paar 
bracht het contract binnen. De rest zat in een kansloze schoppenmanche of lieten 

zich door NZ de kaas van het brood eten door een Muiderberg 2.... 
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Als NZ ook de tweede kleur van de Muiderberg onthullen dan zal het spel meestal 
wel gespeeld worden door oost, klaveren uit. Eén keer duiken strekt tot aanbeveling. 
Oost telt, met schoppen heer goed, 7 slagen; de twee ontbrekende zullen uit de 

harten en de ruiten moeten komen. Dat wil zeggen: A moet goed zitten en zo ook  

B. Kunnen de ruiten niet 3-3 zitten? Onwaarschijnlijk, dan zou noord een singleton 
of renonce harten hebben (en zuid dus een 6- of 7-kaart). Er valt dus veel voor te 

zeggen eerst even H te spelen, voor het geval noord de boer kaal heeft, en dan 
een kleintje naar de tien. Dat levert dus 4 ruitenslagen op. Maar eerst een kleintje 

naar H! Anders kom je er niet meer. Dan pas de ruitenoperatie. Met A blijf je in 

dummy, incasseer je  H en maak je van de gelegenheid gebruik door V voor te 
spelen voor contract. 

U zult denken: lekker makkelijk als je het hele spel kent. En lekker puh als H bij 

zuid zit en A bij noord, of B dubbel.... Dat kan natuurlijk allemaal en als het zo zit 

kunt u zich terecht beklagen. Maar het gaat er om dat u de beste kans probeert: H 

moet goed zitten, zoals te verwachten, B moet worden gevonden en A moet 
domweg bij zuid zitten, anders kom je nooit aan 9 slagen. 
U had natuurlijk al gezien dat de leider het nog veel moeilijker heeft als noord zijn 
waffel houdt. Diens Muiderberg is bepaald niet moeders mooiste, de driekaart harten 
erbij maakt het er niet mooier op. Ik had mijn waffel moeten houden. 
Dit was een ronde hard werken. 
 
 


