
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
30-05-2017 SWISS BUTLER 5 A-groep 
  
Afgetekend laatste?  
  
door Ton Mook  
 
Een titel die onze prestaties helaas prima weergeeft. Ik was er vorige week niet, dus Remco 
had die avond eindelijk een goede partner en promoveert prompt naar de A. Wat zal de 
avond gaan brengen? We hebben net plaats genomen aan de 1e tafel als Peter Bosman 
langs komt. Of ik misschien een stukje wil schrijven? Goede timing, Peter. Ik vond in de 
archieven twee artikelen met als titel ‘Verslag van een rampavond (PB)’ en ‘Wakker worden! 
(JH). Beide hadden moeiteloos boven dit stukje gepast. Zeker de laatste want drie heel 
warme nachten met een korte nachtrust eisten een zware tol. Maar aangezien je zelf ook 
weinig kunt met echte blunders zonder verhaal wil ik de lezers daar niet mee opzadelen.  
 
We begonnen nog goed. Uitgerekend op spel 13 met allemaal rode balkjes. Wij NZ 
 
Spel 13 
N/allen   72 
   AV853 
   H8 
   8532 

 653     V9 
 B1076    9 
 V2     B10987543 
 V764    B10 

 
   AHB1084 
   H42 
   A 
   AH9 
 
noord  oost  zuid  west 
Remco  Kees Jan Ton  Martin 
2♥ *  pas  2SA   p 
3♣  4♦  4SA  p 
5♣  pas  5♦  p 
5♠  pas  6♥  allen pas 
 
2♥  = Muiderberg 
2SA  = vraagt 
3K  = 4+krt ♣ 
4SA  = RKC onduidelijk of het nu harten of klaver is 
5♣  = 1 of 4 
5♦  = troef V? 
5♠  = ja 
 
Het 4♦ bod maakte het lastig. Anders kan ik 4♣ bieden voor RKC klaver troef of 4SA voor 
RKC harten troef. Met A en ofwel V of V wil wel in 6♥ zitten. De start van V was 
vriendelijk; 6♥ contract leverde 12 imp op. 
 



In Paren (Howell) wordt meestal nog wel geïnviteerd, maar in de Butler wil je liever geen 
manche missen, dus gooit iedereen zo snel mogelijk de manche vol. Maar is dat altijd wel 
handig? 
 
Spel 15 
Z/NZ   1084 
   V1065 
   H754 
   106 

 H3     AVB5 
 2     9743 
 AB10982    V3 
 9543     B83 

 
   9762 
   AHB8 
   6 
   AHV7 
noord  oost  zuid  west 
Remco  Kees Jan Ton  Martin 
-  -  1♣  3♦ 
p  p  Dbl  p 
3♥  a.p.  
 
Voor de DBL op 3♦ moet ik kwetsbaar tegen niet-kwetsbaar natuurlijk wel een mooie hand 
hebben. Remco weet dit ook en besluit 3♥ te bieden en daar vertrouw ik op. Precies contract 
en +5 imp omdat 4 paren down gaan in 4♥. 
 
Nog zo’n spelletje, spel 32 combitafel 
W/OW   10765 
   1093 
   V53 
   854 

 B32     4 
 B82     HV754 
 H94     A8762 
 HV97    62 

 
   AHV98 
   A6 
   B10 
   AB103 
Remco  Nico  Ton  Wim 
noord  oost  zuid  west 
-  -  -  p 
p  2♥ *  Dbl  3♥ 
p  pas  3S  a.p. 
 
2♥ = Muiderberg 
 
Voor 2♠ is de zuidhand veel te sterk. Gewoon Doublet en kijken wat er gebeurt. Maar wat te 
doen na 3♥? Het is Butler dus 4S is verleidelijk. Ik kies toch voor 3S (sterke hand met goede 
schoppen) om partner mee te laten denken. Remco past (waar gaat de noordhand een slag 
opleveren?) en met open kaarten kan zelfs 3♠ al down. Ik krijg echter H start en dan heb ik 
altijd 9 slagen. Er blijven maar 2 paren uit de manche en het levert ons +5 imp op. 



Misschien wel het meest wrede spel van de avond (gelukkig niet voor ons, omdat wij aan de 
combitafel mochten plaatsnemen). 
 
Spel26 
O/allen   AH1076 
   - 
   1092 
   B9874 

 V4     B 
 H762    AV109543 
 743     A 
 A1065    HV32 

 
   98532 
   B8 
   HVB865 
   - 
 
Oost gaat sterk openen en met de hartenfit zijn OW dan waarschijnlijk niet meer uit slem te 
houden. Als noord of zuid echter een 5-5 met schoppen aanbieden, dan is het redbod van 
6S snel gevonden. Maar wat blijkt? 6♥ is down met een schoppenstart en klaverintroever (als 
west trouwens als eerste harten biedt, dan kan zuid een Lightner doublet geven). En het 
redbod van 6♠ is gewoon pletterdicht voor 12 slagen. Erg wreed in de Butler.   
 
 
We kennen het allemaal wel, met enige regelmaat komt het DBL kaartje op tafel. 
Lang geleden alleen voor straf, maar tegenwoordig kan het van alles zijn:  straf, negatief, 
support (door openaar), overwaarde, Lightner en nog veel meer. 
Zo is daar ook het Aap doublet. 
 
noord  oost  zuid  west 
4♥  4♠  ?  
 
Partner Noord opent 4♥ (preëmptief), Oost biedt 4♠ en als Zuid heb je de volgende hand. 

♠ 8 6 2 

♥ V 8 7 6 5 

♦ 4 3 2 

♣ 10 9 

OW zijn kwetsbaar en kunnen zeker 6♠ en misschien wel 7♠ maken. 
 
Wat ga je bieden? 5♥, 6♥ of misschien 7♥? 
Waarschijnlijk bieden OW dan nog steeds zonder problemen 6♠ en als je 7♥ biedt misschien 
(uit frustratie) 7♠. 
 
Maar wat gebeurt er als je doubleert? 
noord  oost  zuid west 
4♥  4♠  DBL ? 
 
Dat ziet er natuurlijk wel raar uit. Maar dat is het niet. 
6♠ scoort +1430 en met een overslag +1460. 
Hoeveel scoort 4♠X ? Contract: +790. Elke overslag is maar liefst +200. 
4♠X +2 scoort dan +1190 en 4♠X +3 scoort dan zelfs +1390. 
 
Maar beide scores zijn lager dan een gemaakt klein slem.  



 
Wat denkt west? Smakelijk hapje of …. 
 
Uiteindelijk komt dan de aap uit de mouw, zijn OW in de aap gelogeerd en blijkt het doublet 
een broodje aap te zijn. 
Vandaar de naam: het Aap doublet   (ook wel Stripe-Tailed Ape Double genoemd) 
 
Het hele spel: 
W/OW   10 
   AHB10432 
   9 
   B832 

 HB5     AV9743 
 -     9 
 HV876    AB105 
 AH754    V6 

 
   862 
   V8765 
   432 
   109 
 
Stripe-Tailed Ape Double is bedacht door de enkele jaren geleden overleden Amerikaanse 
expert en biedtheoreticus John Lowenthal en is een strategisch doublet op een contract van 
de tegenstander, waarbij de dubbelende speler verwacht dat de tegenstanders slem kunnen 
maken maar hij hoopt dat ze genoegen nemen met een gedubbeld contract dat (achteraf) 
minder blijkt op te leveren. 
Onder ‘remembering-john-lowenthal’ vind je op het internet meer herinneringen van 
onverwacht maar zeer wel doordachte acties van John Lowenthal. 
 
O ja, als OW redoubleren, wees dan niet koppig, maar biedt snel weer je harten. 
Geredoubleerde kwetsbare upslagen zijn namelijk +400 per stuk. 
 
Terugkijkend op de avond: op bovengenoemde spellen scoren we +22 imp, over de hele 
avond -82 imp. Er ging dus nogal wat mis maar de kennismaking met de A-groep is 
daarentegen wel bevallen. Op naar de volgende keer, misschien over 2 weken?  
 


