
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
Butler II-4, 22 maart 2016 
 
LEGAAL DOWN ?? 
 
Door Koeno Brouwer 
 
Aan boeiende spellen deze avond geen gebrek. Op onderstaand spel voltrok zich de 
volgende biedserie: 
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2♣ werd uitgelegd als een vraag naar een driekaart schoppen en 2♦ ontkende een driekaart.. 
Rick had toen weinig anders te bieden dan het wel wat forse 2SA als inviterend. Met een 
maximaal rebid van 1SA bood Dick natuurlijk de manche.  
Ik zat als oost vanwege mijn mooie harten holding te popelen om te dubbelen. Maar hoho ik 
moest zelf uit. Het leek erop dat mijn partner misschien wel een vijfkaart klaveren zou 
hebben. Uitkomen in de vork van ♥AV liet ik al snel varen. Dus ♣5 uit, klein, heer, 10. Remco 
speelde ietwat automatisch klaveren terug, genomen door de leider die nu eerst ♣V opraapte 
en daarna schoppen naar de negen speelde.  
Ik vermoedde ook al niet wat er aan de hand was, ♠H inleggen zou mogelijk het beste zijn. 
Omdat hij eerst ♣V had opgeraapt was zijn enige entree weg.  
Als je ♣V niet opraapt, kun je altijd vier schoppenslagen maken door eerst schoppen naar de 
negen te spelen, en als oost besluit ♠H in te leggen, neem je het aas, ruiten naar de hand en 
alsnog schoppen naar de negen. Omdat je dan ♣A nog als entree hebt, kun je op die manier 
vier schoppen, ♥A en vier slagen in de minors maken voor contract.  
Stel dat oost in een optimistische bui toch met een kleine harten start. Dan kan de leider 
deze twee keer ophouden, de derde harten nemen met het aas en vervolgens op de 
schoppen afgaan. Ook dan zal hij zijn contract maken omdat de opponenten aan slechts vier 
slagen komen: één schoppen, twee harten en één klaveren.  

W N O Z 
pas 1♥ pas 1♠ 
pas 1SA pas 2♣=Relay 
pas 2♦ pas 2SA 
pas 3SA allen pas  



Hoe moet dit duivelse spel dan legaal down? Nou ja legaal. Sinds Fantoni - Nunes aan de 
schandpaal genageld zijn, beseffen we dat problemen niet meer legaal aangepakt moeten 
worden als je succes wilt hebben. Dus we kijken stiekem voordat we uitkomen even in de 
kaart van de leider en starten na een ruime denkpauze (deed Fantoni ook regelmatig en dat 
werd geaccepteerd) met een harten honneur en laten west een kleine bijspelen. We 
vervolgen met een kleine harten. De leider moet twee keer ophouden anders dreigt hij drie 
harten slagen een schoppen en een klaveren te verliezen voor één down.  
Nu speelt west, die natuurlijk inmiddels ook een uitvoerige blik in de kaarten van de leider 
heeft geworpen, in de derde slag een kleine ruiten na !! 
De leider heeft nu b.v. twee ruiten in dummy afgeworpen. Hij neemt met ♦A en speelt 
schoppen. West die inmiddels al lang alle kaarten weet te plaatsen legt "alert" ♠H in. De 
leider moet het aas nemen en is verplicht naar de hand te gaan om opnieuw schoppen te 
kunnen spelen. De positie is dan als volgt: 
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De leider is in zijn hand en kan nu vier schoppen, twee ruiten en één klaveren maken.  
Indien oost de eerste keer een kleine schoppen had bijgespeeld had de leider ♥A kunnen 
meenemen en daarna schoppen naar de negen kunnen spelen, ook voor één down.  
Als hij nu ♥A meeneemt en schoppen naspeelt, neemt west met ♠V en speelt ruiten voor zijn 
partner die vervolgens nog twee hartenslagen opraapt voor twee down.  
Hij is nu aangewezen op een klaverensnit die mis zit. Zo blijkt opnieuw dat illegaal handelen 
loont en zal daarmee moeilijk te verdrijven zijn, zeker niet als er veel geld op het spel staat. 
Voor de bridgebond geeft dat ook duidelijk steeds meer problemen zoals de laatste rel in de 
zoveelste affaire Melchers aantoont, als u dat gevolgd heeft. 
 
Wij zijn nog niet betrapt dus wij gaan gewoon door. Het volgende prachtige spel dient zich 
aan. Je hebt: 
♠-    ♥ V10742   ♦AVB96532  ♣- 
Nou ja zeg hoe groot is de kans dat iemand een 0850 verdeling in handen krijgt. 
Is de computer ook al onderworpen aan de illegaliteit in de bridgewereld??? 
Ik was het eerst aan de beurt en opende met 5♦, dat gedoubleerd werd en vervolgens 
rondgepast. Mijn partner bleek zeven punten te hebben en dat was met mijn negen punten 
voldoende voor een overslag! Tja hoe kon dat nu weer. U begrijpt dat ik weer even achter de 
kaarten van de beide opponenten had gekeken en daarom (hoewel slechts) met 5♦ had 
geopend. Met 6♦ openen zou te veel opvallen en zouden de camera's in hun speurtocht naar 
vals spel ongetwijfeld nauwkeurig hun werk gedaan hebben en zou ik achter de tralies 
beland zijn. Ik dacht nu een mooie slag te slaan maar kwam bedrogen uit want de scorelijst 
vermeldde betere scores. Mijn verdiende loon was een -2 in de butler want het hele spel was 
als volgt: 
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Zoals we zien, zijn er met een hartenuitkomst in noord 13 slagen met schoppen als troef te 
maken en 12 slagen na een ruitenuitkomst. Er zijn vele biedseries denkbaar. Een andere 
was bijvoorbeeld: 
 

 
 
 
 
 

Het lijkt me dat zuid zich kan realiseren dat 11 slagen haalbaar zijn na ♦A start, als hij 
aanneemt dat noord toch minimaal VB zesde van schoppen moet hebben. En na harten 
uitkomst lijken 12 slagen geen probleem. Dit leverde ongeveer hetzelfde resultaat op als bij 
ons.  
Ook was er een west die na hetzelfde begin niet 1♥ maar 1♠ bood. Die wilde kennelijk na 
een "blik" noord uit  een schoppenmanche houden. Dat mondde uiteindelijk uit in 5♦ dbl +1 
zoals bij ons aan tafel. 
 
Nog spannender was de biedserie met Hendrik Bijker & Dennis Kruis als OW en Ed Franken 
&  Marten la Haye als NZ: 

 
 
 
 
 

En dat contract werd eenvoudig gemaakt voor +17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W N O Z 
- - 1♦ dbl 
1♥ 4♠ 5♥ dbl 
pas pas pas  

W N O Z 
- - 5♦ dbl 
pas 5♠ pas 6♠ 
pas pas pas  



 
Spel twee leverde een biedprobleem op. 
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Na een kortstondige blik zie je dat er met schoppen als troef zelfs 11 slagen inzitten. Maar 
hoe de manche te bereiken? 
Oost opent normaliter met 1♥ en krijgt van partner 1♠ te horen. Hoe nu verder? 
Stel je herbiedt 1SA met 11-13 als je een 1SA van 14-16 opent of 11-14 als je een SA van 
15-17 speelt. Dan zal west het bijltje er wellicht bij neerleggen en passen omdat hij zonder fit 
niet aan een manche denkt. Als je twee schoppen biedt op je driekaart wordt west 
enthousiaster en zal die zeker nog een poging doen.   
 
Waarom 2♠?  Mijn filosofie is als west zwak is, heeft hij zeker geen hartensteun want dan is 
2♥ te prefereren boven 1♠, zeker in butler en viertallen. Dan heb je een goede aansluiting in 
de andere kleuren omdat je weinig hartenpunten hebt zoals hier het geval is. En je hebt 
wellicht een klaverenaftroever in een eventuele 4-3 schoppenfit.  
Als maat wel een hartenfit heeft en dus minimaal manche inviterend is, heb je een behoorlijk 
spel voor 4♥ vanwege de topcontroles in de andere kleuren. En ....  maat kan natuurlijk ook 
wel eens vijf schoppen of meer hebben. Verder is 2♠ met een zwakke maat ook tamelijk 
verhinderend voor de tegenpartij.  
 
Hoe dan ook, bij ons vond dit biedverloop plaats en bood west na het 2♠ van oost direct 4♠. 
Dat is optimistisch maar je kunt ook nog met 2SA een inleiding tot een korte (harten-)kleur 
doen. Oost hoort dan dat hij een optimale aansluiting heeft en zal dan zeker 4♠ bieden.  
Dit was een legale bieding want hoewel ik wel pogingen in het werk stelde, kon ik deze keer 
de hand van mijn partner aan de overkant niet onderscheiden. 
Dus toch maar weer legaal bieden met af en toe een succesje?  
 
 
(Licht gewijzigde versie met correctie, op verzoek van de auteur Koeno Brouwer, van de 
analyse bij spel 20, gepubliceerd 25 maart 15:40 uur) 


