
Afgelopen dinsdag op de club.....

Dinsdag 22 maart 2011, 2e butlercompetitie, zitting 4

Gemiste kansen

Door Jaap Hazewinkel

Als schrijver van de avond probeer je op de eerste tafel al een thema te ontdekken. Dat lukte 
aardig, al ging dat wel ten koste van onze score: op de eerste tafel werden de kansen vooral 
door onszelf gemist.

Het begin was allesbehalve rustig:
 

W N O Z
- pas 4♥ pas
5♥* allen pas

Ik hoop op een rustig handje om de avond te beginnen, maar pak de westhand van spel 17 op... 
NZ spelen allerhande zwakke openingen (waarover later meer) maar geen Muiderberg en dus 
past noord. Leon opent met 4♥ en daar gaat mijn droomhand... Deze hand krijg ik nooit meer 
voor het voetlicht. Ik zie 6♥ echter tegenover AH in 8-en nog wel gemaakt en vraag naar de 
kwaliteit van de troefkleur. Terecht past Leon maar hij maakt na ruitenstart wel een overslag.
Wat zijn uw afspraken na 4♥? Een aantal mensen willen naar aanleiding van deze hand nog een 
manier hebben om de minors aan te geven maar ik geloof daar niet in. Ik krijg deze hand de 
volgende 25 jaar niet meer... Ik suggereer dat het volgende schema nuttig is:

• 4♠: cue, vraagt specifiek om de klaveren controle
• 5♣: cue, vraagt specifiek om de ruiten controle
• 5♦: cue, vraagt specifiek om de schoppen controle(!)
• 4Sa: RKC Blackwood (nuttig als ik bijvoorbeeld een kleine schoppen zou hebben gehad)
• 5♥: vraagt om kwaliteit troefkleur
• 5Sa: Josephine (bied 7♥ met 2 van de 3 tophonneurs)

Vooral de eerste 3 biedingen vereisen enige uitleg. Tegenover een 4♥ opening waarbij je als 
potentiële dummy slemvisioenen krijgt, maak je je hooguit zorgen over één specifieke kleur (en 



op STAR komen ze die toch wel uit). En dus wil je gericht naar een controle kunnen vragen. Met 
twee kleuren lek heb je geen slemvisioenen.

Enfin, hier had ik eerste controles in alle zijkleuren en maakte me alleen zorgen over de 
troefkleur. Groot slam in een minor is gemaakt door de zitsels bij NZ. Een eerste gemiste kans...

Twee spellen later alweer een gemist slam:

W N O Z
- - - 2♥(!!)* * 0-7 met 4+ harten
pas 2♠(!) 3Sa pas
???

Zuid opent 2♥: 0-7 met 4+ harten. Noord corrigeert naar 2♠ (beter dan een 4-1 fit) en Leon mag 
als oost wat verzinnen. Na zijn weliswaar verrassende 3SA mag ik, maar ik heb geen flauw idee 
wat er aan de hand is en met de westhand pas ik in de verwachting dat het gemaakt wordt. 
In 6SA of 6♥ moet je ♦V nog wel vinden. Leon stond niet onder die druk en deed het goed voor 
12 slagen. Zuid startte klaveren, noord legde ♣V, waarna Leon zuid in een klaveren-ruiten 
dwang bracht. Alweer een gemist slam, dat gaat lekker zo...

Op de laatste hand van de eerste tafel nog een gemiste kans, nu missen we de manche: 



W N O Z
1♥ pas 1SA* 2♠ * geen driekaart H, tenzij 6-7 of 10-11 punten
pas pas 3♥* pas
???

Leon antwoord 1SA op 1♥. Dit ontkent een 3-kaart harten, tenzij het 6-7 HCP is of 10-11 HCP. Ik 
heb een mooie hand maar volgens mij na 2♠ geen bod (en ik kan daar niet te lang over denken, 
want dan denk ik partner eruit). Leon herbiedt 3♥ en ik interpreteer dat als 6-7 en geen zin om 
2♠ tegen te spelen en pas. De tellers onder u hebben ook al opgemerkt dat Leon wel in de 8-9 
range zat en dan zou na 1♥ het opgelegde bod 2♥ zijn, maar hij vond zijn hand daarvoor te 
sterk. Bij het nakaarten bleek dat we elkaar niet begrepen hadden en dat kost meestal punten. 

Gelukkig bleef het missen van kansen deze avond niet voorbehouden aan ons partnership...
Op de volgende tafel doen de tegenstanders mee met het missen van kansen:

W N O Z
1♥ dbl

3♣* 3♠ allen pas * Bergen

We zitten inmiddels NZ, en ik laat een licht doubletje los vanwege mijn mooie shape. OW bieden 
niet 4♥, wat er in zit. Daar is echter in dit zitsel wel voor nodig dat je een klaveren naar de heer 
speelt anders kan het down omdat je ook nog een introever in klaveren krijgt. Oost start ♠V en 



nu mist Leon weer een kans, want hij neemt in noord met ♠A en dan is het spel ook niet meer te 
maken.

Twee spellen later hebben OW inmiddels geleerd hoe dat moet: kansen missen:

W N O Z
1♠ pas 2♦ pas
2♥ pas 3♣* dbl * 4e kleur
3♥ pas 4♥ allen pas

Het is een scherpe 6♥, maar hij heeft meer kansen dan alleen de ♠ 3-3: Ook ♠B10 sec werkt en 
anders helpt ook nog ♦V sec, of Vx(x) in Noord. Ik heb slechtere slems gezien... Er werd niet 
aan geroken. Of dit slem vaak werd uitgeboden vertelt de website nog niet...

Het bleef moeilijk scoren. Neem nou het volgende spel waarin eindelijk je partner ‘zwak’ opent, 
rechts er in komt en jij een beul hebt:

W N O Z
- - 2♠* 3♥ * Muiderberg
dbl(!) 4♦!? dbl(!) allen pas

Het is 3SA en om 4♦ voor 1100 te spelen moet je ♦V starten (dan gaan de klaveren lopen). Na 
♠A spelen we het wel 3 down maar meer dan een paar pinda’s hielden we er niet aan over.



Ook deze deden we helemaal goed en toch kostte het nog 2 imps:

W N O Z
- - - pas
1♦ 2♣ 2♥* 3♥ * schoppen!
5♦ 5♥ dbl allen pas

Het par-contract is 5♦! Voor 1 down. Daarvoor moet je wel onder ♥A uitkomen en zuid moet dan 
klaveren switchen. NZ dachten echter dat 5♥ nog wel kansen had, maar Leon zat oost en was 
op zijn post: Na ♠8 uit incasseerde hij eerst ♦B alvorens een 3e ronde ♠ te spelen. 

Net als ik zult ook u wel uw kansen gemist hebben. Ik heb nog gezocht of iemand een kans 
gemist kan hebben op een entry-shifting of een backwash squeeze, maar die kans heeft zich 
voor zover ik heb kunnen zien, niet voorgedaan. Doet zoiets zich voor, dan kunt u op mij 
rekenen, zelfs als ik niet aan de beurt ben om te schrijven!
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