
GISTERENAVOND OP DE CLUB...... 
 
Butler 3 maart 2009, C-groep 
 
Deukje hier, deukje daar –total loss  
Peter Bosman 
 
Vorige week hadden we een rampzalige avond en we waren er van 
overtuigd dat we er nu iets aardigs tegenover zouden stellen. Dat leek er 
ook even op in de serie van 25-28. We moesten als eerste spel 27 spelen, 
dat door west op de tweede hand met 2♠ (wij spelen nog de zwakke 
twee, aan die nieuwlichterij van Multi of Muiderberg doen wij niet mee) 
werd geopend:  
 
27. Z/Niem    
  ♠ 1084   
  ♥ -   
  ♦ AHVB653   
  ♣ 652   
    
♠ HB7652 ♠ A 
♥ 1065 ♥ AB8432 
♦ 2 ♦ 109 
♣ A73   

N

O

Z

W

 ♣ HV98 
     
  ♠ V93   
  ♥ HV97   
  ♦ 874   
  ♣ B104   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
    pas 
  2♠   3♦  3♥  dbl 
  pas   pas  pas  
    
 
Noord volgde 3♦. Oost zou zonder het tussenbod hebben kunnen 
informeren naar de kwaliteit van de schoppen, maar moest nu beslissen: 
pas of 3♥ (of 3♠). 3♥ werd vlot gedoubleerd door zuid. Dat vloog over 
tafel. Zie het commentaar bij de frequentiestaten. Los van het resultaat 
op dit spel is het de vraag of je dit soort westhanden, met een driekaart in 
de andere hoge kleur, wel met een zwakke twee of Multi moet openen. 
 
Op spel 28 moesten we even slikken: 5♣ voor NZ leverde hun 8 imps op, 
terwijl 6♦ voor NZ pletter is. Hoe bied je dat? (zie artikel Marcel Winkel, 
Bube zum viert) 
Maar op spel 25 komt het spel op de wagen. Noord opent 1♣ en wat moet 
je met die oosthand, kwets tegen niet? 
 
  



25. N/OW    
  ♠ V106   
  ♥ H74   
  ♦ V107   
  ♣ AH43   
    
♠ 4 ♠ AHB8753 
♥ V9632 ♥ - 
♦ H652 ♦ 8 
♣ 762   

N

O

Z

W

 ♣ B10985 
     
  ♠ 92   
  ♥ AB1085   
  ♦ AB943   
  ♣ V   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
    1♣   4♠  4SA 
  pas    5♣   pas  5♦ 
  pas    5SA   pas  6♦ 
  pas    pas   dbl  a.p. 

 
 
Oost besluit zich niks aan te trekken van de kwestbaarheid en de 
tegenpartij flink onder druk te zetten met 4♠. Niet ieders keus, maar het 
werkt hier wel. Zuid biedt zijn rode kleuren aan met 4SA, west past, 
noord 5♣ (afwachtbod), oost past, zuid 5♦, west past en nu zou noord 
denk ik toch maar het beste kunnen passen. In plaats daarvan komt 5SA, 
en zuid loopt weg naar 6♦. West past, maar oost doubleert natuurlijk 
(Lightner??): -5.  
Je zou denken dat NZ inmiddels helemaal op apegapen liggen, maar zo 
zitten zij niet in elkaar. Op spel 26 van de serie opent west in de derde 
hand met 1♥ en duikt noord er in met 2SA.  
 
26. O/Allen    
  ♠ 103   
  ♥ V   
  ♦ HB1094   
  ♣ AV1072   
    
♠ H952 ♠ AVB4 
♥ AHB95 ♥ 8763 
♦ 63 ♦ 7 
♣ H9   

N

O

Z

W

 ♣ B843 
     
  ♠ 876   
  ♥ 1042   
  ♦ AV852   
  ♣ 65   
 



 
 
Het stomste dat oost (dat was ik) nu kan doen is 4♥ bieden, want dat 
verleidt zuid tot 5♦ –een bod dat hij vermoedelijk nooit had verzonnen als 
oost braaf had gepast of gedoubleerd. Dat ging met pijn en moeite één 
down, voor -8. Want verder werd er in de C alleen maar vredig 4♥ of 4♠ 
gespeeld. 
 
west  noord  oost  zuid 
       pas  pas 
  1♥    2SA   4♥  5♦ 
  pas    pas   pas   
 
We geloofden er nog in toen we NZ op spel 17 tot 5♥ opzweepten: 
 
17. N/Niem    
  ♠ 108542   
  ♥ V1065   
  ♦ 62   
  ♣ H7   
    
♠ 763 ♠ VB 
♥ 972 ♥ 8 
♦ AH ♦ V10754 
♣ A6542   

N

O

Z

W

 ♣ B10983 
     
  ♠ AH9   
  ♥ AHB43   
  ♦ B983   
  ♣ V   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
    pas   pas  1♥ 
  pas    2♥   2SA  4♥ 
  5♣    pas   pas  5♥ 
  dbl    pas   pas  pas 

 
Gedoubleerd -1 (+9). 
 
Maar op minder spectaculaire spellen morsten we zo veel punten dat we 
uiteindelijk toch nog negatief uitkwamen: -15. Een hele vooruitgang 
vergeleken met vorige week (-39), dat wel. De klad kwam er eigenlijk al 
in op een spel waarop we nog wel 5 imps binnenhaalden, maar het 
hadden er bij secuurder tegenspel meer kunnen zijn: 
 
 
 
 
 
 



6. O/OW    
  ♠ VB964   
  ♥ 53   
  ♦ HB942   
  ♣ 4   
    
♠ A102 ♠ H753 
♥ HVB862 ♥ 97 
♦ 10 ♦ A65 
♣ HB9   

N

O

Z

W

 ♣ V1063 
     
  ♠ 8   
  ♥ A104   
  ♦ V873   
  ♣ A8752   
 
 
 west  noord  oost  zuid 
       pas  pas 
  1♥    2♥*   2SA  4♦ 
  4♥    pas   pas  5♦ 
  pas 
  pas 

   pas 
   pas 

  dbl  pas 
 
 

*schoppen/ruiten 
 
Oost startte een kleine troef (lijkt me goed), genomen door de leider in 
zijn hand. Die speelde een kleine schoppen, waarmee oost in verlegenheid 
werd gebracht. Uit zunigheid speelde oost (ik wist niet dat ik dat in me 
had) klein, voor de 10 van west. Die kon natuurlijk geen troef na spelen, 
dat wist ik ook wel. Harten heer werd gepakt en leider fietste negen 
slagen bij elkaar, over & weer de zwarte kleuren aftroevend. Dat had ik 
kunnen voorkomen door in slag twee consequent troef aas en troef na te 
spelen. Het contract ging nu maar twee down in oplaats van drie. 
Spel 10 tenslotte was illustratief voor de vele deuken die we opliepen: 
 
10. O/OW    
  ♠ V10   
  ♥ H105   
  ♦ 852   
  ♣ HB1062   
    
♠ 86543 ♠ B2 
♥ V42 ♥ A93 
♦ B963 ♦ HV74 
♣ 5   

N

O

Z

W

 ♣ A873 
     
  ♠ AH97   
  ♥ B876   
  ♦ A10   
  ♣ V94   
 



 
 west  noord  oost  zuid 
       1♣  dbl 
  pas    pas   1♦  pas 
  pas     ?      
 
Noord gokte er nu op dat OW kwetsbaar down zouden gaan en besloot te 
passen. De start (♠A) en het vervolg (♠H) lieten alle hoop vervliegen: +1 
en een score van -7 voor NZ.  
 
 


