
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
15 maart 2016, 3e avond Butler-II 
 
Wakker worden! 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
In de week vòòr deze avond zat ik voor mijn werkgever in China. Ik kwam zaterdag terug en 
had nog een staartje jetlag. Dat was een excuus geweest als ik mijn grootste fouten op het 
eind van de avond had gemaakt, maar dat was niet het geval. Met name tafel 2 was duur... 
 
Daarna werd ik wakker en hebben we ons redelijk vastgebeten. Over de rest van de spellen 
haalden we een positive score. Op de eerste tafel speelden we goed maar stonden toch met 
lege handen nadat de Jannen (Meijer & Tulp) ongehinderd het slem op spel 2 uitboden: 
 

 
 
Zuid  Noord 
Tulp  Meijer 
1♦  1♥ 
1♠  4♣! *  * Cue 
4♦ *  4♥ * 
4Sa **  5♠  ** RKC 
6♠ 
 
Hier waren geen fancy bied-tools voor nodig maar wel een goede kaartwaardering. Slechts 4 
paren bereikten slem: 3x 6♠, terwijl pa en zoon Schols in 6♦ terecht kwamen. Dat kostte de 
onschuldige tegenstanders 13 impen. Dat zal ik de Jannen niet aanrekenen maar wel al die 

andere NZ paren die in de manche strandden ☺. 

 
Zoals gezegd, de volgende twee tafels waren van mijn kant niet goed. Ik ga hier niet alle 
bokken bespreken, maar deze was typerend: 
 



 
 
Oost opent 1♣ en mijn partner, Paul Schriek, biedt 1♥. Misschien niet ieders keus, maar ik 
dacht me een pasrondje te kunnen permitteren ervan uitgaande dat oost de bieding wel zou 
openhouden. Ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat oost zelf tegen een 
aantal harten zou aankijken en dus de terechte conclusie kon trekken dat zijn partner een 
waardeloze hand heeft. Zo missen we dus een goede manche. 
 
Op spel 8 bieden we nog wel 6♥ uit zoals vrijwel het hele veld, en dan komt het volgende 
spel langs: 
 

 
 
Paul zit zuid en opent 3♦. Dat stelt mij voor een probleem. Hij kan een 6-kaart ruiten hebben 
en dan is 5♦ of 3Sa een prima contract; als hij echter een 7-kaart heeft komt klein slem wel 
heel dichtbij... Aan tafel bedacht ik me dat je hiervoor misschien wel een afspraak zou 
moeten hebben.  



Nou spelen wij kick-back, dus is 4 in de kleur boven de troefkleur een soort azen vragen en 
daarmee zou 4Sa een soort kwantitatief voor ruiten kunnen zijn. Dat laatste hebben we niet 
afgesproken en gaat niet overkomen. Dan maar keycards vragen.  
Gaat partner begrijpen dat 4♥ kick-back is? Dat zou moeten kunnen want 3♥ is echt en 
forcing dus als ik in 4♥ wil eindigen kan ik eerst 3♥ bieden en daarna 4♥.  
Goed, dus ik bied 4♥. Partner past en we ruilen een slem in voor 4♥, 2 down. Egg on my 
face. Uiteraard nu wel goed afgesproken, en je leert van niets beter dan van een enorme 
ramp... 
 
We ‘missen’ nog een slem: 

 
 
Noord opent 1♣ en ik volg 1♦. Dat is altijd een gezonde opening, want je neemt er geen 
ruimte mee weg en je zou een eventuele leider op het spoor kunnen zetten van het juiste 
afspel. Zuid past en Paul weet niet hoe hij zijn kaart goed kan verkopen. Hij maakt het 
bieden af met 4♠. Ook hier in de nabespreking bedacht dat een 2♠-bod nu echt en 
mancheforcing moet zijn.  
Of we dan in slem komen valt nog te bezien maar na 4♠ is oost zeker uitgepraat. 
 
 
  



De gifbeker was nog niet leeg: 

 
 
Zuid opent 4♦, Namyats (volgens mij voldoet deze niet helemaal aan de voorwaarden maar 
‘don’t argue with success’.... Noord biedt 4♠ en ik doubleer. Het contract is bijzonder solide. 
We waren niet de enigen die 4♠ doubleerden uiteraard. Maar geef zuid een hartje, en een 
klavertje minder.... zo’n dag was het. 
 
Als dan op de laatste tafel nog een slem tegen je geboden wordt dan voelt het allemaal niet 
best: 

 
Zuid opent 1♦, noord biedt 1♥, zuid 1SA en noord 6♥. Als je geen biedgereedschap nodig 

hebt moet je het ook niet gebruiken ☺. De schade viel dit keer mee: 0 imps (in de B-lijn werd 

goed geboden...).  
 
Ging er dan helemaal niets goed? Uiteindelijk bleek de schade van alle bokken en slems van 
de tegenstanders hier en daar gecompenseerd te worden en hadden we ‘slechts’ -23. Daar 
droeg dit spel op de laatste tafel aan bij: 
 



 
west  noord  oost  zuid 
Paul    Jaap 
      1♣ 
1♠  dbl *  2♦  2♥  * negatief 
3♦ **  3♥  3♠  4♥  ** ik heb geen haast 
4♠  dbl  allen pas 
 
Paul juicht na mijn 2♦-bod maar toont in zijn bieden slechts een klein steuntje. Hij had gelijk, 
het bieden was verre van uitgestorven.  
Ik krijg vervolgens de kans om mijn schoppensteun aan te geven. Noord gelooft 4♠ niet en ik 
begrijp dat wel, want hij heeft 2 azen en zijn partner heeft geopend... maar zijn partner brengt 
uiteindelijk geen enkele slag mee... 
 
Van zuid heb ik in het verleden vaak het verwijt gehad dat – als we down waren gegaan in 
een manche – er voor een manche zo’n 25 punten nodig zijn. Dat valt nog wel eens mee... 
 
Deze avond was wel weer even een wake-up call, want volgende week wacht een 
belangrijke ontmoeting in de Hoofdklasse. Dan moet ik beter bieden dan deze avond! 


