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11 maart 2014, 2e avond Butler II 

“Marginale contracten en misfits” 

door Jaap Hazewinkel 

 
Verleden week maakten Leon en ik ons debuut in de A-lijn. De laatste keer dat ik daar 
speelde was nog met Steven Vollers. Waar we vorige week de wind aardig in de rug hadden 
was het op de tweede avond een moeizaam gebeuren. Dan helpt een bedrijfsongeval niet 
echt: 

 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
  1SA*  dbl  pas **  * 12-14    ** forceert tot redoublet 
pas  rdbl  pas  2♣ *  * ♣ en een andere kleur 
pas  2♦  pas  pas 
dbl  allen pas 
 
Vier slagen te weinig, -1100 tegen een niet kwetsbare manche. De bereikte ruitenfit was 
onze beste, maar dat bleek een Pyrrhus overwinning.... Hier loop je wel eens tegen aan, 
maar het helpt natuurlijk niet.  
 



Er lag nog meer gevaar op de loer.  
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
    2♦ *  dbl  * Multi 
rdbl *  3♥  pas  3SA  * bied je kleur 
allen pas 
 
Leon biedt 2♦ en zuid doubleert. Ik hoef niet te raden wat partner’s kleur is, maar ik moet 
hem toch opvragen met redoublet (iets anders is echt). Tot mijn verbazing springt noord naar 
3♥, door zuid gecorrigeerd naar 3SA. Ik haal opgelucht adem, al is 2♥ x -3 bij deze 
kwetsbaarheid helemaal niet zo’n slecht resultaat. In de verdediging is er aan dit spel geen 
eer te behalen (+ 1). Op de lijst kwam één maal 3♥x-4 voor... 
 



Ook de tegenstanders konden een keer opgelucht ademhalen: 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
    pas  1♠ 
4♣ !?  4♠  allen pas 
 
4♣ kan maar double dummy liefst 6 down (!) maar het risico betaalt uit want wij komen niet 
meer in slem. Eén paar lukte dat wel al mis je één keycard en troefvrouw. Een marginaal 
slem dus, maar levert goed op. Ook werden OW 2x in 3♣ opgepakt; kennelijk makkelijker 
dan op 4-niveau? 
 
Er bestaan ook marginale manches: 

 
 



West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
  pas  pas  pas 
1SA *  pas  2SA **  pas  *12-14  ** xfer naar ♣ 
3♣  allen pas 
 
Leon besluit dat het geen manche is en legt aan in 3♣ (we gebruiken 2♠ in deze situatie als 
zwak met beide minors of zwak met ♦, dus ik kan geen fit aangeven – wat ik in dit geval 
sowieso niet gedaan zou hebben). Echter, door aan slag ♣B te laten razen rollen maar liefst 
10 slagen binnen in een eventuele 3SA (met 23 punten samen).  
 
Tenslotte, er wordt wel eens gezegd “One down, good bridge”. Ben ik het niet helemaal mee 
eens, want ik mocht een andere 3SA afspelen die beslist minder marginaal was dan de 
vorige, maar ik kon de weg naar 9 slagen niet vinden. Dat ik daar in de A-lijn niet de enige in 
was doet niets af aan mijn magere prestatie. Het was wel een erg leuk spel, het leukste van 
de avond (als je niet op het resultaat let): 
 

 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon   
1♣   pas  2♠ *  3♦  * Meest 8-11 met 5+♣ of 10-11 SA 
3SA  allen pas 
 
Noord start ♦6 en aangezien zuid zeker 6 ruiten heeft neem ik meteen met ♦A. Het lijkt 
logisch om te beginnen met de klaveren maar double dummy is het aanspelen van de 
schoppenkleur beter. Na ♣H speel ik klaveren naar de ♣B; dat levert zowel goed als slecht 
nieuws op.  Ik moet nu vervolgen met schoppen maar ik ben geen double dummy 
programma en laat ♥B razen. Zuid duikt, en nu kan ik 3SA weer maken. Een tweede ronde 
harten win ik in de hand en nu moet ik toch echt eens aan de schoppen beginnen; maar nee 
hoor ik probeer of de harten rond zitten (daar lijkt het immers op, waarom zou zuid van ♥Vx 
de eerste ronde duiken?) en ben weer down.  
Als ik wel goed met schoppen naar de 10 zou hebben vervolgd dan wint zuid ♠A, speelt 
schoppen na voor ♠H. Ik kan nu nog oversteken naar mijn hand om noord in te gooien met 
harten of schoppen. Hij eindigt met ♣V107 en op tafel ♣A96 en daarmee maak ik altijd 2 
slagen.... Alleen Kruis-Willemsens maakten deze manche in de A-lijn, maar of dat op de 
aangegeven manier gelukt is weet ik niet. In de B-lijn maakte de helft van het veld 3SA.... 
 


