
 

 

♣♦♥♠ Marcel Winkel’s E-Bridge ♣♦♥♠ 

 

Butlermarathon Zwolle  

Als je een toernooi wilt winnen, kun je het best met Dennis Kruis spelen. Dennis 

speelt eenvoudig en goed bridge, doet geen onzinnige dingen en verdedigt 

accuraat. Zes jaar geleden speelde ik een paar keer met hem en dat ging toen 

ook niet onverdienstelijk. Het allereerste spel mag ik direct al aan de bak: 
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Ik open de oosthand met een MF in harten en nadat Dennis een schoppen- en 

ruitencue toont, stoom ik door naar 6 . Door VB in west echter is 6SA in mijn 

hand een veel beter contract. Tegen 6  komt zuid uit met 10 voor A van 

noord (ik B). Noord speelt zonder een halve seconde na te denken of de 

dummy te bekijken schoppen na. Ik heb nu twee kansen om het contract te 

maken: de schoppen zitten 3-3 en ik kan een klaveren kwijt op een hoge 

schoppen, of de snit op  H. Daarbij zie ik nog een andere kans. Als noord maar 

twee schoppen heeft, dan troef hij de derde schoppen af. Maar als de dan nog 

ontbrekende troeven 1-1 vallen (zoals nu het geval is), dan heb ik een entree 

naar dummy met 8. Dat lukt niet als zuid de korte schoppen heeft of als de 

troeven 3-0 zitten. De klaversnit was 50% maar hoe groot waren de andere 

kansen samen? Ik ging voor de snit en schreef één down en 14 imps in de 

zijkolom. Nog 69 spellen om deze vlek weg te poetsen. Na de eerste zitting van 

21 spellen stonden we op +42 op flinke achterstand van Swidde-Willemsens 

(+77) Kiljan- Spangenberg (+66) en Schollaardt-Westerbeek (+52). 



 

 

De tweede zitting haalden we een verdienstelijke +56 en hadden met +98 alleen 

Schollaardt-Westerbeek (+118) en Kiljan-Spangenberg (+111) boven ons. In de 

derde zitting had men duidelijk last van de zware Chinees die voorbij was 

gekomen. De mensen die boven ons stonden scoorden min en degenen onder 

ons niet voldoende plus. Met een magere +15 sloten wij de laatste zitting af en 

dat bleek voldoende voor de overwinning. Mijn -14 op spel 1 was gelukkig niet 

fataal. Ook Dennis heeft nog een kans om te scoren: 
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Na een 1  opening volgt Dennis (noord) met 1 . Ik heb te veel hartens om te 

preempten en te weinig om met 2  een goed steunbod aan te geven. Daarom 

steun ik met 2 . Dennis heeft met zijn verdeling en heren achter de openaar niet 

heel veel nodig om de manche te maken, dus doet hij met 2SA een 

gebalanceerde poging. Ik kop deze in, dus Dennis mag proberen 4  te maken. 

Oost komt uit met 9 voor A en harten na. West is er op uit om B10 in 

dummy geen slag te laten worden. Dus wil hij de kleur zo snel mogelijk naspelen 

zolang oost nog in het bezit van troef is. Met een vierkaart ruiten in noord, zal de 

parkeerplaats in harten echter geen dienst kunnen doen (je mag nu eenmaal niet 

twee verliezers weggooien op één kaart!). Dennis steekt over naar A en speelt 

een troefje op. West klimt er in zoals verwacht en speelt harten. Dennis troeft 

deze slag met 6 en oost troeft over. Nu heeft oost echter nog een veilige 

manier om van slag te gaan: met klaveren. Als later V niet valt is Dennis één 

down. Toch heeft hij een kans laten liggen.  

Als hij eerst H opraapt, gevolgd door klaveren naar A en dan pas troef en west 

klimt er weer in met zijn aas, dan komt oost aan slag met troefheer als hij ruiten 

moet in spelen, of klaveren in de dubbele renonce. OW kunnen het beter 

verdedigen (west moet de eerste troef duiken: oost zal nemen en met troef van 

slag gaan), maar het is maar zeer de vraag of west deze verdediging zou hebben 

gevonden.  

Ik heb expres een slecht spel van Dennis en mij uitgekozen, er waren te veel 

goede spellen en dan zou het artikel zo lang worden . 

De top 5: 



 

 

KPMG-butlermarathon 2014 
Topintegraal 

 Gem.  MP 

1  

31 mei  

2  

31 mei  

3  

31 mei  

1 Marcel Winkel & Dennis Kruis 35,42 365   42   56   15 

2 Maarten Schollaardt & Chris Westerbeek 31,80 328   52   66   -12 

3 Robby de Koster & Dafydd Williams 30,23 292   23   53   19 

4 Jamilla Spangenberg & Veri Kiljan 28,20 256   66   45   -17 

5 Henk Willemsens & Marcel Swidde 26,70 219   77   13   -1 
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