
 

 

AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 

9 september ‘08, clubviertallen 
 

Butler Top Integraal versus Interne Viertallen 

Peter Bosman 

 
In een viertallenwedstrijd kunnen een paar grote spellen beslissend zijn. 
In paren gaat het er om met regelmaat positieve scores binnen te halen 

en verder de voeten droog te houden. 
Met die tekst begon ik vorige keer ook. Toch gaan we het nu hebben over 

de interne viertallencompetitie en niet over paren. Waarom diezelfde 
tekst? 

Kijk alleen maar eens naar de scores op de spellen 5 en 6. 

 
Op een tafel bleven OW in een 

rustige 4♠, waartegen zuid met 

harten aas uitkwam. Het spel 
dupliceert hopeloos, zodat OW 

uiteindelijk 4♠+1 mochten noteren 

en blij waren het slem te hebben 
gemist. Op de andere tafel werd 

vrolijk 6SA geboden en gemaakt na 
de begrijpelijke klaverenstart uit 
zuid. Dikke winst dus. Ik ken de 

butleruitslagen niet maar zag wel 
op onze bridgemate dat toch heel 

vaak 6♠ was gehaald en ook 6SA, 

en verder ook heel veel 4♠+2. 
Vraag me niet hoe, maar die dikke 

winst zou in de butler, over de hele zaal gerekend, een erg dunne soep 
zijn geworden. 
 

5♣ voor OW, maar dat laten NZ niet 

spelen. Wat zuid ook biedt na de 1♣ 

opening van oost, noord biedt 4♠ en 

als OW nog 5♣ bieden dan zal zuid er 
nog de vijfde schoppen aan plakken.  
Wij gingen gedubbeld een down, 

terwijl onze partners 5♣ maakten 
(+11). Prima, maar het gaat mij niet 

om onze scores, want ook nu 
vergunde de bridgemate ons een 
inkijkje in wat er verder in de zaal 

was geboden en gemaakt en daar 
ging het mij om. Om maar iets te 

noemen: 4♠ werd vaak gemaakt. 
Dan blijft er van die score weinig 

over. 5♠ ging ook vaak voor 300 

5. N/NZ    
  ♠ 93   

  ♥ B7532   

  ♦ 98654   

  ♣ 8   
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6. O/OW    
  ♠ HVB1085   

  ♥ H954   

  ♦ H94   

  ♣ -   

    

♠ 32 ♠ - 
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♦ AV ♦ 532 
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  ♠ A9764   

  ♥ B6   

  ♦ B10876   

  ♣ 3   



 

 

(volgens de computer het optimale resultaat voor NZ). Wij hadden 11 
imps gescoord, maar dat zouden er stukken minder zijn geweest in de 

butler over all. 
 

Iets om over na te denken. Iedereen redeneert Butler = Viertallen, maar 
dat is klaarblijkelijk niet zo, er zijn wel degelijk verschillen tussen die twee 
spelsoorten. Is het mogelijk een butler-TI te organiseren? 

 
Iets heel anders tot slot, een biedprobleempje: 
 

W N O Z 
   pas 

1♥ pas 1♠ pas 

?    
    
 

Oost was het niet meer gewend met zo’n hand te jumpen en hij wist niet 
zeker wat hij daarover had afgesproken met west. Daarom dus maar 

gewoon 1♠. Wat moet west nu bieden? 2♦ zou onderboden zijn, maar 3♦ 

lijkt weer te veel van het goede met die kale heer. Lastige keuze waarmee 

west opgezadeld zat doordat oost slechts 1♠ had geboden. Laten we de 
voor- en nadelen van de twee opties eens op een rij zetten. Evident 

nadeel van 2♦ is, dat oost er op mag passen, waardoor een mogelijke 5-3 
fit in schoppen (met zelfs manchekansen) zou kunnen worden gemist. 
Maar hoe groot is dat nadeel eigenlijk? Met heel veel handen in de 6-9 

zone zal oost inderdaad passen of corrigeren naar 2♥. Terecht. Met iets 
sterkere handen zal oost nog wel iets doen, bijvoorbeeld met een puntje 

of 11 en een aardige 5-kaart schoppen, zeker met hartenaansluiting. Oost 
kan de bideing ook forcing maken door de vierde kleur te bieden, dan kan 
een mogelijke schoppenfit alsnog vastgesteld worden. 

Heeft 2♦ ook voordelen? Jazeker, er blijft meer ruimte over om rustig het 
goede contract uit te zoeken. 

Het voordeel van 3♦ is, dat west zijn kracht en verdeling in een bod 

vertelt. Maar hoe nauwkeurig is die informatie? Is 3♦ mancheforcing of 

slechts inviterend of rondeforcing? Is er ook een verschil tussen 1♥-1♠, 

3♦-? En 1♥-2♣, 3♦-? Ik vermoed dat er heel veel paren zijn op de club 

die daar geen heldere afspraken over hebben. Wij in elk geval niet en 

15. Z/NZ    
  ♠ 8   

  ♥ V9754   

  ♦ V1094   
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  ♠ 975   

  ♥ 3   

  ♦ 862   

  ♣ A98532   



 

 

eindigden dan ook in een horrorscenario, dat ik u verder zal besparen. Het 
lijkt mierengedinges, maar het is bepalend voor de verdere 

biedmogelijkheden van oost. Als 3♦ niet mancheforcing is, dan is 3♠ van 

oost evenmin forcing. Als 3♦ wel mf is, dan kan oost rustig 3♠ bieden 
want daar zal dan niet op gepast worden. Hoe gaat u daarmee om? 

 

Een aantal keren werd 6♠ geboden en gemaakt; vaak 4♠+2. Als zuid 

‘gewoon’ met troef start, zijn er dan nog steeds 12 slagen voor OW? 
Graag uw reactie. 
 

 


