
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 

 
25 november 2014, 5e avond Butler-I 

Boekjesspellen 

door Jaap Hazewinkel 

 

Na een bijzonder teleurstellend verloop van de compeitite in de 2e Divisie afgelopen 
zondag mochten gewoon weer aantreden op de clubavond om te kijken of we 
enigszins hersteld waren. De analyse van zondag was dat we de eerste wedstrijd 
hadden kunnen winnen, als we als team een paar foutjes minder hadden gemaakt. 
Nu werd het 67-69 voor de buren over 24 spel.... ☺ 
De tweede wedstrijd hadden we niet kunnen winnen want daarvoor speelden de 
tegenstanders gewoon te goed. Het sterke team van BCO-3 bestond uit Louk Fresen 
en zijn Duitse partner samen met Wim van der Fliert en Vincent Wiering. We hielden 
3 VIPs over voor de moeite... 
Nou mag u raden wie er dinsdag om kwart voor 8 plaats namen aan onze tafel! Een 
grijnzende Wim en Vincent. Wegens succes op herhaling? 
Gelukkig ging er ditmaal het een en ander mis bij de heren en zij verlieten de tafel 
met achterlating van 12 imps. Vervolgens kwamen onze partners in crime van 
afgelopen zondag (Schenkhuizen-Schriek) aan tafel, voor wat voor mij de 
interessantste serie spellen van de avond was: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Jaap  Patrick  Huub 
  pas  1♠  pas 
pas  2♣  2♠  3♣ 
pas  pas  pas 
 
Ik heb in de uitpas overwogen 1SA te bieden. Na mijn voorpas zal dat minors aangeven en 
niet 10-14 SA (onze 1SA heeft in de eerste en tweede hand al een range van 11-13). Ik geef 
toch de voorkeur aan mijn laagste kleur en Huub, die met zijn puntrijke maar featureloze 
hand in eerste instantie geen zinvolle actie kon ondernemen, steunt me een keertje. 
 



Oost start ♠A,♠H en schoppen getroefd en overgetroefd. Ik sla ♣A, waarna er nog één troefje 
inzit. Nu ♥AH, harten getroefd met ♣V (nodig!) en overgestoken naar ♣H, daarmee de laatste 
troef trekkend. Dit is nog over: 
 

 
 
Een ruiten naar de 10 garandeert de ingooi. Recht uit het boekje over eliminaties. 
 
Twee spellen later: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Jaap  Patrick  Huub 
      pas 
pas  1♥  1SA  2♥ 
pas  pas  2♠  pas 
pas  pas 
 
Huub start harten voor heer en aas, leider speelt harten terug. Huub neemt ♥V en ik gooi de 
negen, wat wijst op een ruitenswitch. ♦B is voor het aas en nu speelt leider díe kleur terug. Ik 
neem en switch naar ♣H, klaver na voor de ♣B gevolgd door ♣A en een vierde ronde klaver. 
Ik mik de ♠V erin en bezorg leider een uppercut (♠8 werkt toevallig net zo goed) en maken 
we twee troefslagen in plaats van die ene waar we recht op hadden. Ook zo uit het boekje. 
 



Het laatste spel van deze tafel was eigenlijk “paarlen voor de zwijnen”.  
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Paul  Jaap  Patrick  Huub 
pas  1SA *  pas  2♣  * 11-13 
pas  2♥  pas  3♣ *  * minor suit ask 
pas   3SA *  pas  5♥  * geen lage kleur 
pas  pas  pas 
 
Het spel fit matig met veel punten bij mij tegenover Huub’s renonce. We weten net op tijd te 
stoppen. Patrick start schoppen. Wat weg te gooien in dummy? Ik kan wel klaveren 
weggooien maar ben dan afhankelijk van het goed zitten van ♦H (uitgaande van troeven 3-2 
en dus één verliezer in troef). Door ruiten weg te gooien heb ik twee snits, waarvan er één 
goed moet zitten. Ik gooi dus ruiten af. Ik vervolg met ♣B, die verliest aan de heer. Paul 
vervolgt schoppen en ik gooi weer een ruiten weg op een hoge schoppen. Nu twee keer troef 
en de klaveren elimineren. Oost bekent de vierde ronde niet maar heeft kennelijk ook niet de 
optie over te troeven. Nu ♠H... West bekent niet! Ik heb nu een volledig zicht op het spel: 
West zit nog met de laatste troef en vier ruiten.  
Ik gooi Paul in met troef waarna hij van zijn ruitenheer moet af spelen...  
 
Nou blijkt ♦H al die tijd kaal voor ♦AV te hebben gezeten. Bah! al die moeite voor niets! 
 



Op de volgende tafel – tegen Hans Verveer en Theo Fonville - bleek nauwkeurig tegenspel 
vereist, ditmaal uit het boekje over defense: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Hans  Jaap  Theo  Huub 
      1♠ 
2♥  pas  pas  2♠ 
3♣  3♦  4♣  4♠ 
5♣  dbl   pas  pas 
pas 
 
4♠ kun je maken als je ♠H vindt en dat is diverse malen zowaar gelukt. Ik start tegen 5♣ met 
♠10 en Huub neemt ♠A en kent de ♠-positie. Nu speelt Huub eerst ♦H die ik afsignaleer want 
ik wil schoppen door. Ik kan in de derde ronde klaverboer de baas en de leider is down. 
 
Tot nu toe ging het allemaal goed. Tegen de heren Tim en Berend van den Bos (te gast?) 
echter leverden we 14 imps in, met name door het volgende leerzame spel: 
 

 
West  Noord  Oost  Zuid 
Huub    Jaap 
      pas 
pas  1♦  dbl  2♣ *  * inverted minor 
pas  3♦  pas  3♥ 
pas  4♣  pas  4♦ 
pas  5♦  pas  pas 
pas 
 



Ik start ♣H en Huub gooit ♣9. Dat is oneven of af. Ik denk het nu zeker down te spelen door 
een hartenslag te ontwikkelen maar dat werkt dus niet. De sleutel van het tegenspel ligt in de 
afspraak over signaleren. Afsignaleren kan alleen zin hebben als je een switch zou kunnen 
willen. De bieding maakt duidelijk dat west niets te makken heeft en dus keurig zijn distributie 
moet aangeven.  
Anderzijds, noord zal wel ♣A hebben dus waarom houdt hij hem op? Vast niet omdat hij Ax 
heeft. Dus daaruit alleen al lijkt het logisch toch gewoon klaver te vervolgen. Deze was duur 
al waren we zeker niet de enigen die 5♦ lieten maken. 
 
De conclusie van afgelopen weekend was dat ons bieden naar slem te wensen overliet. We 
boden zondag een kansloos slem of we deden een poging om op 5-niveau af te stoppen wat 
al niet veilig was. Dinsdag ging het beter: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
pas  pas  2♣ *  pas  * zwak met ♦ of MF 
2♦  pas  2♥  pas 
2SA  pas  3♥  pas 
4SA *  pas  5♣ **  pas  * RKC  ** 1 of 4 
6SA  pas  pas  pas 
 
Ik besloot de controlerijke oosthand als mancheforcing te verkopen. ♠V of zelfs een 
schoppen-doubleton is al genoeg voor 4♥. 
Als noord de ruitenstart vindt dan kan Huub in slag 2 claimen. Nu noord harten start is het 
zitsel zodanig dat 13 slagen vanzelf binnenrollen: Harten 3-3, ♠B komt naar beneden en de 
klaveenrsnit in de tweede ronde is na het renonceren van noord in de eerste klaverronde 
100%. 6♥ kan down met ruitenstart en klaverswitch; wreed maar waar. 
 
Al met al weer een leuke avond waarin vooral getest werd hoe goed we onze boekjes 
kennen! 
 


