
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
12-04-2016 Butler 6 C-groep 
 
 
Eén zwaluw maakt nog geen zomer… 
 
Door Jan Staal 
 
Nee, het is nog geen zomer. Met een beetje goede wil is het tussen de buien door af en toe 
droog en lente. In elk geval is iedereen alweer druk bezig met z’n tuin en zetten we allemaal 
de bloemetjes buiten, letterlijk of figuurlijk. Misschien dat het lentegevoel er bij meer mensen 
inzit en bleef iedereen daarom afgelopen dinsdag zo relaxed wachten tot alle biedkastjes 
gingen werken. Het bleek maar weer eens: “Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige 
computerarm het wil” (vrij naar Troelstra). 
 
De eerste ronde kwamen we prima door met pakweg tien imps in de plus. Alleen jammer dat 
daarin die ene spreekwoordelijke zwaluw rondvloog. Zo kwamen we in het volgende spel van 
een koude kermis thuis: 
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¹ = 4+ harten, div. verdelingen 

² = 5+ harten, 4+ schoppen, sterk 
 
Door het bieden van zuid - naast de 5+harten ook 4+ schoppen - dreigen er mogelijke 
introevers op tafel en dus besloot Joost te starten met een kleine troef. Niet zonder risico - 
zeker met de tien derde - maar inderdaad, de introevers konden worden voorkomen. Alleen 
was de leider nu wel van zijn troefproblemen verlost en kon hij op klaveren heer en de vierde 
ruiten met enig fortuin zijn schoppenlosers kwijt voor contract. Wat doe je als leider met een 
ruitenstart? Vooral wachten met troeftrekken. De eerste slag in de hand nemen en 
klaverenvrouw afgeven zodat de eerste schoppen op klaveren heer kan worden geloosd. 
Ook dan ben je er nog niet, want met ruiten na mis je het tempo om zelfs met een 3-3 zitsel 
de vierde ruiten te benutten. Na ruiten terugkomst dus de heer nemen en na klaveren heer 
eerst de schoppensnit en een schoppen troeven. Het gebeurt niet zo vaak dat je pas in slag 
8 aan troeftrekken begint! Heb je het tot nu toe allemaal goedgedaan en de boer gelegd? 
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Mooi, dan komt nog de laatste hobbel: speel je op een doubleton troef tien (troefvrouw na) of 
troefheer (kleintje na)?  Sneu als je na al dat werk verkeerd kiest en toch nog down gaat… 
 
In spel 8 is de simpele vraag: kan het contract down na een klaverenstart? 

 
 

Contract: 4 (W), start A 
 
Een start met een rode kleur maakt het voor de leider een stukje makkelijker, maar na de 

goede A start van Joost moet west toch echt aan de bak. Cruciaal is dat hij na de klaveren-
introever maar eenmaal troef speelt - naar de heer - en begint met ruiten van tafel. Of je nu 
wel of niet dekt (de eerste of tweede keer) de leider kan steeds vanaf tafel een harten 
snijden en uit zijn hand steeds ruiten inspelen. Zuid komt dankzij het zitsel nimmer aan slag 
en noord mag zijn drie troeven maken. Helpt het de verdediging (noord) om een keertje troef 
in te spelen? Dan maakt de leider inderdaad minder introevers, maar verliest ook minder 

troefslagen. Ik heb steeds het gevoel gehad dat het contract down kan na A start - 
bijvoorbeeld door de tweede ruiten wel te dekken, of anders als noord door de ruitenvrouw 
niet te troeven en een hartje weg te gooien. Maar het helpt allemaal niet als de leider steeds 
de juiste beslissing neemt door zijn troeven apart te benutten en zuid van slag houdt. Als 
iemand wel een downkans ziet, houd ik me aanbevolen. 
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Mijn hartenvolgbod was licht en vooral bedoeld voor de uitkomst. Misschien dat noord timide 

werd, want de meeste NZ/paren zaten in 4 dat één down gaat. Helaas startte Joost (wel 
begrijpelijk) met klaveren heer en werd het deelcontract precies gemaakt. Als hij toch met 
een harten was gestart, was er een kans ontstaan om te schitteren. Zuid neemt hartenaas en 
speelt harten terug. Oost neemt en gaat er me troef uit. De leider trekt de laatste troef en kan 
eerst klaveren 9 spelen - de ruitensnit kan wachten. West moet op zijn beurt over stalen 
zenuwen beschikken en gewoon duiken. Wat doet de leider? Klaveren boer leggen is niet 
opgelegd (de honneurs zitten verdeeld, toch?) en de negen door laten lopen lijkt kansrijker. 
Het contract was down gegaan, als…. ja, áls het allemaal zo was gegaan. Maar geen 
zwaluw te bekennen…. 
 
De rest van de korte avond verliep verder vlak. Gelukkig toch nog een beetje een happy end 
op het laatste spelletje, al was het met wat hulp van de tegenstander: 
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Een simpel ogend biedverloop, maar wel met lastige beslissingen. Ik had als zuid geen 
bevredigende escape en ook west besloot te passen met zijn toch magere hand. Ook Joost 
zag geen vluchtroute en paste. Het zou er om gaan spannen. De ruitenstart genomen op 
tafel en een schoppen naar de heer. Oost nam direct en switchte wat onverwacht naar 
harten aas en harten na. Dat lijkt me niet goed. In de eerste slag viel ruiten negen onder de 
heer en dus heeft west ook de tien: met A10x had de leider de slag immers wel naar zijn 
hand laten lopen. Een kleine ruiten na kan dus zonder risico. Nu nam west de tweede harten 
met de vrouw en speelde ook de heer. Harten boer van Joost was ineens hoog geworden en 
oost moest iets afgooien. Klaveren vrouw-heer sec zetten was nog geen optie, dus werd 
afstand gedaan van een ruiten. West speelde ruiten na voor het aas en op harten boer 
moest oost opnieuw kiezen: een tweede ruiten weg was uit den boze dus ging het om een 
schoppen of klaveren. Er werd een schoppen weggegooid, waarna zeven slagen een feit 
waren. Op zo´n klein spel toch gauw een verschil van 8 imp! Gezien de schoppen naar de 
heer in slag twee had ik als oost eerlijk gezegd voor een klaveren discard gekozen. Maar 
ach, wie maalt er om? Soms zie je weer wat licht in de duisternis en ontwaar je zomaar een 
piepklein tweede zwaluwtje…. 
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