
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
10 maart 2015, butler II 3e avond  
 
Een recept voor in de gifbeker 
 

door Jaap Hazewinkel 
 
Op de eerste avond waren we in de voor ons nieuwe A-lijn door het ijs gezakt. Op de tweede 
avond was iedereen erg vriendelijk en eindigden we als tweede. Op de derde avond echter 
waren de tegenstanders minder vriendelijk: ze maakten bijna geen fouten, wij wel, en dat is 
geen recept voor een goed resultaat. 
Als paar 14 mochten we de spellen in oplopende volgorde spelen (wel fijn als je moet / mag 
schrijven), en op het 18e spel kwam pas de eerste score in de wij-kolom. Dat ingrediënt van 
het recept maakt de spijs vrijwel onverteerbaar.  

 
Op spel 1 wordt slem “gemist”: 
 

 

 
Noord-Zuid komen in 5♣ en maken door ♣A te slaan een eenvoudige overslag. Er zijn twee 
key cards buitenboord, dus het slem niet bieden is logisch. Je hebt ook maar 22 punten 
samen... Daardoor zit (ook in de A-lijn) een belangrijk deel van het veld niet in de manche. 
 

 
west  noord  oost  zuid 
Aris  Jaap  Frank  Huub 
  pas  pas  3♦ 
pas  pas  dbl  pas 
3♥  allen pas 



Een spannend biedverloop wel, vooral voor OW (Veger-Verburgh). Na twee keer pas opent 
Huub 3♦ wat véél minder kan zijn dan deze hand. Huub vond 3SA ver weg, maar ik denk dat 
een 3SA-opening met deze hand (je liegt een heer) zo gek niet is. Het merendeel van het 
veld (70%) zit in 3SA. Okee, het zit er niet in maar het is niet eenvoudig down te spelen. 
Hulde voor Simon de Wijs en Diederik van Huijstee: Zij dubbelden 3SA en oost startte 
schoppen. Nu kan het drie down (schoppen gemaakt, hartenswitch, weer schoppen en 
opnieuw harten). Echter werd er eerst twee keer schoppen gespeeld door west en zodoende 
was het 1 down. 
 
Oh ja, door het zitsel is het 4♥ voor OW. Ik was dus wel even blij dat OW de manche hadden 
gemist maar het kostte even goed 11 imps. 
 

 

 
west  noord  oost  zuid 
Aris  Jaap  Frank  Huub 
1♣  pas  1♦ *  2♦  * 0-7 of echt, en geen major 
3♣  3♦  3♠  dbl *  * ik wil nog wat 
4♠  pas  pas  pas   
 
Tsja, redden of niet? Is het wel redden? 5♦ is dicht als de ruiten zitten. De doubleton 
schoppen is niet mooi. Aan de andere kant, 4♠ kan ook zo maar down zijn. We probeerden 
dat dan ook wel voor elkaar te krijgen: ♣A, ♥A, klaver getroefd. Alleen deed ♦A het toen 
niet...  
 
Toen kwamen Lodwijk en Toine op de koffie. Het werd een bitter bakkie. 
 



 
 
west  noord  oost  zuid 
Huub  Toine  Jaap  Lodewijk 
  1♣!  2♠  pas 
4♠  pas  pas  dbl 
allen pas 
 
Toine vindt de noordhand een opening waard. Ik ben het met hem eens, maar niet iedereen 
opende deze hand. Ik heb zelf een mooie hand en schaam me nog steeds niet voor 2♠. 
Huub’s 4♠-bod is wat wild, ik zou een slechtere hand kunnen hebben; maar een invite is het 
zeker waard; die zou ik ook aangenomen hebben.  
Lodewijk doubleert gedecideerd, start ruiten, en ik kan geen kant op. Het leeuwendeel van 
de OW paren bood 4♠, maar niemand, behalve wij uiteraard, werd gedoubleerd.  
 
Dat smaakte volgens Toine naar meer. 
 

 
 
west  noord  oost  zuid 
Huub  Toine  Jaap  Lodewijk 
    pas  3♣ 
pas  pas  ...pas 
 
Met ♣A sec is dit een aardige 3SA (ruitenstart meteen nemen, dan blokkeren ze), maar daar 
zat niemand in. Op enig moment in het tegenspel merkte ik op dat ik blij was dat ik in de 
uitpas geen bod had kunnen vinden. Toine gaf toe al uitgezien te hebben naar dat 
doubletkaartje als ik mij niet had kunnen beheersen. Dat was het spel daarvoor goed 
bevallen. 



 
Tenslotte boden de Toine en Lodewijk nog een aardig slem: 
 

 

west  noord  oost  zuid 
Huub  Toine  Jaap  Lodewijk 
pas  1♠  pas  2♣ *  * vraagt 
pas  2♦ *  dbl  2♥ **  * minimum en geen 4-kaart ♥ 
pas  3♣  pas  3♦ 
pas  3♥  pas  3♠ 
pas  4♠  pas  4SA 
pas  5♠  pas  6♠ 
allen pas 
 
De heren moeten het me maar vergeven als ik de bieding niet geheel accuraat heb 
weergegeven; we hebben ook niet alle finesses opgevraagd. Lodewijk’s 3♠ stelde de troef 
vast, dat weet ik nog wel. Het was maar goed dat ik tussendoor even gedoubleerd had, 

anders had ik niet voldoende paskaartjes gehad ☺. 
Ik start ruiten en na twee keer troef speelt Toine een klaver naar de tien. Hierna valt ♣B onder 
♣H en kan ♣9 er bij Huub worden uitgesneden. Om het Toine makkelijk te maken loosde 
Huub onderweg een klavertje. 
Uiteraard waren en nog vele andere kansen (enkele dan wel dubbele dwangen) maar Toine’s 
conclusie was dat hij het wel aardig maar niet perfect had afgespeeld. Een schrale troost voor 
nog eens 8 imps weg. 
 
Tegen Just van der Kam en Rob van den Bergh hadden we een redelijke tafel (bijna positief) 
die echt plus had kunnen eindigen als ik had doorgebeten: 
 
 



 

west  noord  oost  zuid 
Huub  Just  Jaap  Rob 
pas  pas  1♦  pas 
1♠ *  pas  3♣  pas  * harten 
3♥  pas  3♠ *  pas  * vierde kleur 
4♣  pas  5♣ ?  allen pas 
 
3♣ was mancheforcing. Huub geeft aan dat hij een extra harten heeft, waar wat voor te 
zeggen is, maar ik zou zelf met de westhand gesteund hebben met 4♣. Nadat hij dat alsnog 
bied kan (en moet) ik gaan cuen, maar ik verwacht nu een driekaart bij Huub en zwaai af.  
 
6♣ is niet dicht maar wel kansrijk. ♠H start, twee keer harten (schoppen weg), ♦A, ruiten 
getroefd, schoppen getroefd, ♣A een keertje meenemen (wapenen tegen heer-sec erachter), 
nog een ruitje troeven en een troefje opspelen. 
 
Ook tegen de heren Berkhof en Wulffelé hadden we een aardige tafel behalve dat ik heb 
gezien hoe Huub op het laatste spel na een biedfout vijf kwetsbare downslagen moest 
incasseren waar het veld in een niet kwetsbare manche downgaat. Dat was het recept voor 
een cocktail in de gifbeker en die moest helemaal leeg.  
 
Om die smaak weg te spoelen ben ik toen maar aan het blond bier gegaan. Merkwaardig 
genoeg zijn we nog geen laatste in de A-lijn en een redelijke avond kan ons weer eenvoudig 
boven de streep brengen.  
 


