
 AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
17-11-2015 Butler 1 C-groep 
 
 
Het is herfst… 
 
Door Jan Staal 
 
Het is nat en stormachtig, de herfst in november dus, al valt de temperatuur nog alleszins 
mee. Dat laatste is bij ons al enkele weken in de butler zeker niet het geval: het is vooral 
onder nul, letterlijk, ook deze week. 
 
Dit spel viel nog erg mee, en laat zien dat een zwakke sprong in partners kleur het de 
tegenstander lastig kan maken 
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west noord oost zuid 
    
- 1♠ dbl 3♠ 
pas pas pas  

 
 
Mijn 3♠ ( 4 kaart steun en zwak, max 6 pt) is natuurlijk link, zeker bij gelijke kwetsbaarheid, 
maar het levert soms ook wel op zoals nu. Beide tegenstanders weten niet hoe sterk de 
ander is en ook niet dat ze allebei een stop hebben voor het onverliesbare 3 SA. Doublet 
door west is winnend ( 3 down) maar laat oost dat staan? Durft hij 3 SA aan met zijn enkele 
schoppenstop of wordt het toch 5 klaveren? Dat is wel te maken. Tenminste, met open 
kaarten dan, want aan tafel zal niet iedereen de goede speelwijze vinden! 
 
  



Even later ging het mis: 
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3♣ is echt en zwak met klaveren en 3 belooft een 5+ kaart en is ronde-forcing. Wat biedt je 

als zuid: 3♠, 3 SA, 4 of iets anders? Is 3 altijd een zeskaart en vooral: forcing? Heb je in 
3SA wel voldoende communicatie en wat is ruiten heer precies waard (al zal noord wel wat 
ruitens hebben)? En wil je in een mogelijke 5-2 fit harten spelen? Ik besloot tot 4♣ om nog 

wat meer te weten te komen, en zo bleven we helaas uit 6♠, 6 of het beste contract, 6SA. 
Achteraf was alles beter dan mijn ´iets anders´. Vooral 3♠ was nu goed geweest want dan 
had ik noords klaverencontrole gehoord en waren we ( met noords fraaie schoppenbezit) 

eerder in 6 geëindigd. Overigens, voor wie in 6 belandde was het wel even billenknijpen. 
Na klaverenaas en klaveren na moet je troeven, maar waarmee. Troef aas is alleen goed als 
oost precies harten vrouw en 9 heeft die je er kunt uitsnijden. Kleine kans, dus troeven met 
de boer en de ogen sluiten…  
 
  

west noord oost zuid 
- - - 1♠ 
3♣ 3 pas 4♣ 

pas 4 pas 4 
pas 4♠ pas 
pas    



Het volgende spel laat weer eens zien dat je met een 4-3-3-3 en een zwakke 4 kaart hoog 
vaak beter 3 SA kunt spelen. 
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west noord oost zuid 
- - - pas 
pas 1SA pas 2 
pas 2 pas 4 
pas pas pas  

 
 

Partner biedt 2 maar concludeert later zelf dat hij beter de 4 kaart harten kan ontkennen 

met 2. Oost start in 3SA uiteraard klaveren, de leider jaagt schoppen aas er uit en heeft 9 
slagen… zonder ook maar één hartenslag te maken! In 4 harten hangt het van de start af. 
Met een schoppenstart ben je meteen down. Bij ons startte oost met klaveren voor het aas. 
Na harten heer voor het aas vervolgde west klaveren. Noord nam en speelde harten naar de 
heer. Valt hartenboer, dan trekt hij de laatste troef, anders laat hij deze bij een 3-2 zitsel 
zitten en speelt schoppen. Nu is de leider kansloos: na schoppenaas volgt een derde 
klaveren die zuid moet troeven en ooit troeft oost een schoppen laag en maakt troef boer. 
Veel beter gaat het als hij een schoppen naar de tien speelt. Als die naar de boer loopt gaat 
het alleen fout als oost een snelle (schoppen) introever maakt. Ook in het 4-1 zitsel zoals nu 
het geval was maakt de leider zijn contract met een harten naar de tien. Hij laat de troeven 
verder zitten en speelt schoppen. Of west na de aas nu schoppen doorspeelt voor een 
introever of een klaveren die zuid moet troeven, meer dan één troef maakt oost niet meer. 
Maar ja, zoals wel vaker de laatste weken, we nemen soms nét de verkeerde beslissingen. 
Misschien gaat het beter als die nare herfst gewoon weer voorbij is. 


