
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB...... 
 
Geen clubavond, wel Star Butler 
Door Peter Bosman 
 
30 juni 2009, toernooi in het kader van het 1e Utrechtse Bridgefestival 
 
Wat een opkomst (86 paren), wat een weelde (een overkill aan 
topspelers)! Perfecte organisatie op de inschrijving na –dat gaat volgend 
jaar geheid beter. Om u een indruk te geven van de speelsterkte: wij 
(Chris Hartog en ik) moesten –merendeels OW- aantreden tegen onder 
anderen Bob Drijver-Judith Nab, Elly Maaswinkel-Chris ten Kate, Dennis 
Kruis-Kees-Jan Willemsens, Rick Doodkorte-Ronald Hagoort en Sigrid 
Spangenberg-Ernst Wackwitz. Een topintegraal met Butlertelling, heel 
apart. 
Einde verslag, want Marcel Winkel heeft de rest al verteld in zijn Spel van 
de Week. Maar misschien heeft hij nog een enkel grassprietje en wat 
onkruid laten staan bij het maaien. 
Zoals: 
 
5. N/NZ      
  ♠ H6   
  ♥ B942    
  ♦ HVB7   
  ♣ 1084   
    
♠ 1042  ♠ 753 
♥ H76  ♥ QT853 
♦ A4 ♦ T853 
♣ HB763   

N

O

Z

W

 ♣ 2 
     
  ♠ AVB98   
  ♥ A   
  ♦ 962   
  ♣ AV95   
 
Het spel is ook beschreven door Marcel, maar daar had west op de 1♠-
opening 2♣ gevolgd, en werd zuid uiteindelijk leider in 3SA. Bij ons vond 
Chris voor 2♣ de kleur te mottig en paste, waardoor noord leider werd in 
3SA. Ook al had ik geen aankomer, ik startte toch ♥3, bij gebrek aan 
beter. Met twee vingers in de neus incasseerden we vervolgens 5 slagen 
voor één down.  
In het setje 13-15 één groot spel, 6SA door NZ dat door iedereen was 
geboden en gemaakt, en twee kleine spelletjes die wél wat opleverden, 
voor OW ditmaal. Neem spel 13: 
 
 
 
 
 
 



 
13. N/Allen    
  ♠ 986   
  ♥ VB9732   
  ♦ 3   
  ♣ V92   
    
♠ AB732 ♠ HV104 
♥ 1065 ♥ 84 
♦ 2 ♦ HV1065 
♣ B876   

N

O

Z

W

 ♣ H4 
     
  ♠ 5   
  ♥ AH   
  ♦ AB9874   
  ♣ A1053   
 
Aan onze tafel achtte noord zijn hand geen zwakke twee of multi waard, 
waardoor west in een rustige 2♠ terechtkwam. Oost had 1♦ (unbalanced) 
geopend. Het contract werd gemaakt na ruiten uit voor +6. Dat noord niet 
opent valt te begrijpen, maar moet zuid niet toch actie gaan ondernemen 
zodra het bieden 2♠ heeft bereikt? Lastig. 
Op spel 16 waren we NZ geworden en speelden we het spelletje Wie 
Wordt de Hansworst?  
 
16. W/OW    
  ♠ 10   
  ♥ 43   
  ♦ V98542   
  ♣ AH82   
    
♠ B652 ♠ AV73 
♥ HB752 ♥ AV108 
♦ 103 ♦ 76 
♣ VB   

N

O

Z

W

 ♣ 1065 
     
  ♠ H984   
  ♥ 96   
  ♦ AHB   
  ♣ 9743   
 
 
 west  noord   oost  zuid  
 2♣*   2♦   3♥  pas 
 4♥   5♣   dbl  pas 
 pas   5♦   dbl  pas 
 pas   pas   
 

• Sterk of zwak met beide majors 
 
Die noord toch, om er nog eens met 5♣ in te komen! 4♥ Gaat minstens 



voor 500. Na ♠A uit ging 5♦X twee down voor -9. Ik hoef u niet te 
vertellen wie noord was. 
Zo, onheil geschied, onkruid gewied. 
Maar het was niet uit frustratie dat we in het daarop volgende spel 6♥ 
bereikten: 
 
17. N/Niem    
  ♠ A832   
  ♥ A1065   
  ♦ -   
  ♣ HVB75   
    
♠ 10 ♠ H654 
♥ 93 ♥ 84 
♦ HB9854 ♦ A10732 
♣ A842   

N

O

Z

W

 ♣ 106 
     
  ♠ VB97   
  ♥ HVB72   
  ♦ V6   
  ♣ 93   
 
Noord begon gewoon met 1♣, waarop oost bescheiden 1♦ volgde. Zuid 
had een engeltje op zijn schouder zitten toen hij 1♥ bood in plaats van 
het meer voor de hand liggende negatief doublet. West sprong naar 4♦, 
niet zo gek na het volgbod van partner – misschien zelfs nog te 
voorzichtig. Het gaf noord de kans 5♦ te bieden (dbl) waarop zuid 
volstond met 5♥. Het zou kunnen dat west spijt had van zijn 4♦-bod dat 
hij nu 6♦ bood, maar het stelde noord wel voor het blok. Maar het 
engeltje sprong over naar zijn schouder en hij bood het slem. Schoppen 
tien uit zet het contract meteen op scherp. Leider pakte meteen het aas. 
Zoals Marcel al beschreef: met ♣A bij de singleton schoppen kan het 
contract niet down.  
Goed slem??? Als zuid een negatief doublet had losgelaten was het bieden 
heel anders gelopen en zou ons engeltje ons met geweld van 6♠ hebben 
moeten afhouden. Voorrang voor de 4-4 fit nietwaar, dan kan op de 5-
kaart van de nevenkleur een verliezer weg. Kansloos, ongeacht de positie 
van ♣A. 
 
Op spel 20 kwam 3SA wonderlijk binnen, waar iedereen drie, vier down 
was gegaan. En onze tegenstanders waren bepaald geen dummies. Het 
engelje van spel 17 was kennelijk blijven kibitzen. Zoals ook bij Marcel 
kwam zuid met harten uit (de 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20. W/Allen    
  ♠ 542   
  ♥ VB102   
  ♦ V1087   
  ♣ V9   
    
♠ 3 ♠ AH1097 
♥ A953 ♥ H8 
♦ AB54 ♦ H62 
♣ 10854   

N

O

Z

W

 ♣ H76 
     
  ♠ VB86   
  ♥ 764   
  ♦ 93   
  ♣ AB32   
 
Oost, de leider, liet de slag doorlopen en noord speelde de tien voor de 
heer. Het zag er niet goed uit. Leider probeerde eerst eens ♦H en de 
ruitensnit, maar de moed zonk hem in de schoenen toen die mis zat. 
Noord heeft echter een vreselijk nakomstprobleem, en besloot tenslotte 
maar schoppen na te spelen. Leider legde de tien voor de boer van zuid, 
die nu op zijn beurt niet goed wist wat hij na moest komen. Oost had 1SA 
geopend en de 4-kaart schoppen was bekend. Kon ook een 5-kaart zijn. 
Na lang denken speelde zuid toch maar een kleine schoppen, voor de 
zeven van leider. Die stak over naar ♦A en speelde ♥3, voor de twee en 
de acht! Vervolgens tetterde hij al zijn schoppen af, einde verhaal. 
 
Al met al +19, niet slecht in dit gezelschap. Volgend jaar 168 paren met 
ook heel team Oranje en alle Jong Oranje-spelers plus heel Star! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


