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26 november 2013, 5e avond Butler-I 

“Sinterklaas is in het land” 

door Jaap Hazewinkel 

 

Wat is bridge toch een vreemde sport. Zo ga je opzichtig in de fout in de tweede 
divisie viertallen, zo sta je ineens met de beste dagscore op de STAR-site. Voor het 
eerst. Zoals ik in mijn verslag van de externe competitie al meldde, scoren in bridge 
wordt een stuk lastiger als je tegenstanders geen fouten maken. Gisteren leek 
Sinterklaas langs te komen al deed de beste man dat incognito. Zijn Zwarte Pieten 
trouwens ook. 
Fouten maken hoort bij bridge. Dat kan aan kleine dingetjes liggen. Na een rustige 
eerste tafel komt het volgende spel op tafel: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
      1♦ 
pas  1♠  pas  2♣ 
pas  2♥ *  dbl **  3♦  * 4e kleur ** uitkomst 
pas  5♣  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
Zuid heeft een minimale opening (sommigen zouden wellicht passen) en biedt vrijwillig 3♦ 
terwijl dat in de ogen van Noord extra waarden belooft, waarna deze de manche voltankt. 
Met de hand met de meeste punten aan tafel en een aardige vierkaart troef geloof ik dat niet. 
Het gaat eentje teveel down, 800, en 12 impen. 
 
Ook op onze volgende tafel zijn NZ wat ongelukkig.  
 



 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
    pas (!?) pas 
1SA *  dbl  pas **  pas  * 12-14 ** verplicht W tot 
rdbl 
rdbl *  pas  pas  pas  * verplicht 
 
Het is niet de eerste keer dat ik het heb over onze afspraken na 1SA-doublet. Met een hand 
die sterk genoeg is voor het maken van 1SA pas je, en partner redoubleert dat. Dat is de 
manche. Oorzaak ligt in een pijnlijke nul toen ik 1SA gedoubleerd maakte met 2 overslagen 
en een nul had omdat iedereen 3SA maakte. Dat nooit meer! 
NZ hadden nog een discussie of Zuid iets moest bieden, maar het kwaad is al geschied: 2♠ 
is nog het beste contract maar ook dat gaat 4 down en dus voor 1100. 
Iedereen in OW zat in 3SA en maakte daar 9 tot 12 slagen, wij maakten er 10 voor een 
smakelijke 1160 en alweer 12 imps.  
 
Twee interessante spelletjes op de volgende tafel: 

 
 
OW spelen 4♠ nadat Leon in Noord in de 3e hand met 3♦ heeft geopend. Leon start ook ♦V, 
en gooit op de tweede ruiten de 9 bij. Ik lees dat las een signaal voor harten en switch 
daarnaar. Via ♥10 maakt ♥A de slag. ♠H is voor Leon’s aas die een 3e ronde ruiten speelt, 
hoog voorgetroefd met ♠V. Leider weet ♠10 er vervolgens uit te snijden en speelt zijn troeven 
uit. Ik speel op de vierde troef ♣5 bij (Romeins: ♣V bij mij) maar Leon besluit toch voor 
Sinterklaas te spelen en ♥V te laten gaan – resulterend in een snelle claim. 
 
Leider had het toch altijd kunnen maken als hij erop vertrouwt dat ik ♣V heb:  



 
 
Op het moment dat leider in slag 12 ♥9 speelt en ik speel ♥7 bij dan weet hij dat ik ♥V niet 
heb en zal de heer spelen en zo zijn contract maken. 
 
Op het volgende spel komen de verloren punten met rente terug: 

 
 
OW landen in 5 SA (kwantitatief, 4SA zou azen vragen zijn geweest). Leon start ♠H en leider 
doet het goed door het aas te nemen en de kleur door te spelen: twee schoppenslagen 
afgeven is voldoende voor 11 slagen. Echter, begrijpelijk maar niet goed speelt leider ♠10, 
wat alleen goed is als ♠8 nu naar beneden komt. Een kleine ♠ werkt zowel bij de ♠ 3-3 als bij 
een 4-2 waar één van de tegenstanders de honneur sec over heeft. 
Ik zou het spel niet laten zien als Leon tijdens het wachten op de wissel niet zijn computertje 
in zijn bovenkamer aanzette en meldde dat je met deze lay-out 6♥ kan maken. De uitdraai 
gaf geen uitsluitsel maar Deep Finesse was duidelijk: 6♥ is onverliesbaar! Overigens 
enigszins anders dan Leon dacht, zoals zal blijken: 
 
Noord start ♠H, genomen met het aas en een schoppen getroefd (ziet er raar uit om jezelf 
nog korter te maken dan je al bent, maar absoluut noodzakelijk). Nu ♣A en weer een 
schoppen getroefd!!  Nu ben je troefkort! 
Nu ♣H (allen bekennen) en ♣V door. Noord zit in en vreemd soort squeeze, in “Adventures in 
card play” misschien wel getypeerd als een “knock-out”: 
 



 
 
Noord kan een ruiten afgooien maar dan is één ruitensnit voldoende om de ruiten hoog te 
maken. Introeven als je weet dat je langer bent dan leider is ook raar. ♠V lozen maakt de ♠ 
op tafel hoog... OK, de varianten: 

• ♠V eruit. Leider trekt 3x troef, snijdt een keertje in ruiten en speelt de hoge schoppen. 
Noord mag een keer troeven maar moet ruiten in de vork spelen 

• Noord troeft. In dummy troef je over en speelt weer ♠. Zuid mikt ♥10 erin en leider 
troeft over... Een ♦ naar ♦B in dummy, troefheer incasseren en dan een vrije ♠... 
Noord mag troeven en óf troef naspelen (laatste kleine ♦ in dummy weg en daarna is 
dummy hoog) terwijl een ♦ naar ♦V loopt, de laatste troef kan worden getrokken en 
ook dan is dummy hoog. 

• Een ruitje aan diggelen: Ruitensnit, ruitenaas en een ♠ getroefd (zuid ♥10, West ♥V): 
Dit vereist een diagram: 

 
 
Hoezo troefkort? Je moet nog 3 slagen maken en dat kan op diverse manieren, als je 
maar niet met ♥A begint. Meest logische is een ♥ naar de ♥9, ♠10 getroefd met ♥A en 
♥ H is de 12e slag! 

 
 
Op de volgende tafel kwam Sinterklaas langs in de vorm van een vriendelijke verdeling: 



 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
  pas  pas  1♥ 
pas  1♠  pas  2♦ 
pas  3♥  pas  3♠ *  * Controle 
pas  4♦ *  pas  4♠ **  * ♣- en ♦-controle ** Kickback 
pas  4Sa *  pas  6♥  * 1 keycard 
allen pas 
 
Niet het beste slem maar ook zeker niet het slechtste slem waar we ooit in zaten (weet u 
nog, 7Sa met 3 azen buitenboord?). West start ♣H, genomen en meteen de ♠-snit. Die 
houdt, maar omdat zowel ♠H als ♥V niet tweede zitten heb ik een 3-2 zitsel in ♦ nodig, met 
♦V op haar plaats. Overigens waren we zeker niet de enigen in 6♥. 
 
Weer een tafel later vergeet leider kansen te benutten in Leon’s kleur: 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
pas  2♦ *  3♥ *  pas  * multi  ** transfer naar ♠ 
3♠ *  pas  3SA  pas 
4♠  allen pas 
 
Leon start ♦9 welke met ♦B wordt gewonnen. Als leider nu ♠AH en ♥A speelt en bij mij valt 
♥10 of ♥V, dan heeft de leider een zekerheidje voor drie hartenslagen. Leider verzuimt dit en 
gaat down. Dank u. 
 



Op de laatste tafel, tegen Dirk de Beer en Wouter Fitski lijkt het dan toch mis te gaan en 
leveren we nog 16 imps in. Eerst zitten we in een aardig slem maar Vrouwe Fortuna vond 
het welletjes: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Dirk  Leon  Wouter Jaap 
      2SA 
pas  3♣ *   pas  3♦  * Niemeijer 
pas  4SA *  pas  6♦ **  * kwantitatief  ** Voorstel 
pas  6SA  allen pas 
 
Het contract was niet goed (6♣ is beter) maar met de klaveren 4-1 was ook dat contract 
onmaakbaar. Leon had ook direct 4♥ kunnen bieden, als sleminvite voor klaveren. Mijn 
klaveren zijn niet geweldig maar ik heb verder wel een controlerijke hand en Vx kan zo maar 
goed passen... Leon wilde echter de mogelijkheid van een 5-kaart ♠ niet uitsluiten. Dan had 
hij ook nog de mogelijkheid om minor suit ask toe te passen. Als hij een 5-kaart ♦ verneemt 
eindigen we waarschijnlijk in 4SA... Dit kostte 10 impen. 
 
Meteen volgde deze freak. Hier heb ik de winnende speelwijze “gemist”: 
 

 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
Dirk  Leon  Wouter Jaap 
1♥  dbl  2♣*  2♠  * iets met ♥-fit 
3♣  4♣  4♥  pas 
pas  5♠  dbl  allen pas 
 



West start ♦8. Het speelplan is eerst simpel : ♦A, ♠AH, ♥A, ♣ getroefd, ♥ afgegeven, ♥ 
getroefd in Zuid en een tweede klaver getroefd. Dit resteert: 
 

 
 
Ik was redelijk tevreden want West kon best gestart zijn van V98 en dan ga ik het simpel 
maken. Ik speel nu ♦5 na, de extra kans meenemend dat er wat moois gebeurt. Wouter wint 
echter en speelt eenvoudig ♣A na en dat is helaas net niet in de dubbelrenonce: 1 down. 
 
Het kost niets om in de diagrampositie ♠7 te spelen. Oost moet een klaver spelen, ♠9 wint en 
dan kan ik door ♣B te troeven Oost beroven van zijn exit kaart. Op slag 10 kan ik dan een 
ruitje onderuit spelen. Wel sneu natuurlijk als de ruiten van oorsprong 3-2 zaten.... ☺ 
 
Terugkijkend op de avond was eigenlijk ook het schudprogramma Sinterklaas: een keur van 
leuke, leerzame en interessante spellen met mooie speelwijzen kwam langs. Eens kijken of 
Santa Claus met de Sint kan wedijveren... U heeft zich toch ook al opgegeven voor de 
Kerstdrive? 


