
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Butler II-2, 8 maart 2016,  C-groep 
 
Serendipiteit 
 
Peter Bosman  

 
Serendi-wat? 
Ik wist zo gauw geen betere titel, dus werd het deze, een toevallige vondst. Een Super 
Tuesday was het in elk geval niet voor ons 

Hoe je met tien punten bij oost en tien bij west in een ijskoude 4 terecht kon komen kan ik 
op spel 13 laten zien: 
   

Niet iedere noord zou passen met die 
hand, maar onze noord deed dat wel. 
Oost aan de beurt. Die zei zonder de regel 
van twintig toe te passen (die hier prima 

werkte) 1. West 1, noord paste weer 

en oost 2. 

Wat nu? Als west inviteert met 3 zal oost 
passen. In werkelijkheid bood west af met 

2. Met twee overslagen gemaakt. 
Wat ging er mis? 
Sommige west-spelers, vooral in de A en 

de B, boden als west vlot 4. Maar er is 
een veiliger route naar de manche. 
Gebruik de 4e kleur, tenzij die 

mancheforcing is! Heel goedkoop: 2. 

Oost zal dan 3 bieden, en met de 
wetenschap dat oost een 5-5 heeft zal 
west, met fit in beide kleuren, de manche 
uitbieden. De sleutel is dus het vinden van 
de dubbele fit. 
 

Het volgende spel liep compleet uit de rails: 
 

Zuid opent 1, noord 1. Oost 
volgt met een jump in schoppen. 
Zuid doubleert (???) en noord 
denkt het bieden te besluiten 

met 4.Zuid denkt daar anders 

over en springt naar 6! Noord 

corrigeert naar 6 en daar weet 
west wel raad mee. 
Zuid komt er nog genadig van 
af: -3 in plaats van -4, maar -
500 levert al een trieste 
butlerscore van -10 op. 
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Op het volgende spel missen we een mooi slem, en dat mag ik mezelf aanrekenen. 
 

 
 

West opende met 1 en ik vond 

de oosthand te mooi voor 2. Ik 

jokte daarom 2. West sprong 

naar 3. Ik had vervolgens 

natuurlijk 4 moeten bieden, 
dan zou west ongetwijfeld op 
zoek zijn gegaan naar slem. 
Maar ik bood 3SA….Hoe 
verzint-ie het. De schade viel 
nog enigszins mee omdat zuid 
niet met klaveren durfde uit te 
komen: 3SA gemaakt met twee 
overslagen. Maar wel een 
minscore: -4. 
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