
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
31 januari 2017, vijfde avond Butler-I 
 
Gecontroleerde agressie 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
 
Bridge is tegenwoordig een spel waarin je niet wint zonder de tegenstander onder druk te 
zetten en zand in diens biedmachine te strooien. Afgelopen dinsdagavond kwamer er aardig 
wat spellen voor waarin dit thema van toepassing was. Nou hebben we lekker gescoord 
maar in sommige gevallen had de agressie ons duur kunnen komen te staan, maar dat is 
een prijs die je zo nu en dan moet betalen.... 
 
We begonnen met een stilzit, dus als u een leuk verhaal verwacht over de spellen 9-12, dan 
moet ik u teleurstellen. De eerste set spellen die we speelden waren de spellen 13-16 en het 
was meteen raak: 
 

 
 
Noord opent 4♥, en mag dat spelen. Ik zit oost en vind dat ik wel een leuke kaart heb maar te 
weinig om in de bieding te komen. Dat zou ook niet goed zijn afgelopen.  
Ik denk eerst maar eens een kijk-aas op tafel te leggen. Dat was niet het goede idee, ♣A 
werd afgebrand, en de leider maakte de manche... Kostte 7 imps. 
 
  



Op het volgende spel neem ik revanche: 
 

 
 
Ik zit oost en open 5♣. In de 4e hand doubleert noord en zuid weet zich te beheersen: pas. 
Hier was een kijkaas geen slecht idee geweest, want dan kan de klaverswitch nog. Na troef 
uit of ♥A en troefswitch kost dit spel 500, nu kan ik de schade beperken tot één down. 
Dit leverde slechts 1 imp op, maar ik zat wel lekker op mijn stoel en dat was op het volgende 
spel ook wat waard: 
 

 
Ik open in de 4e hand 2SA en partner gokt op harten-aansluiting en legt noodgedwongen aan 
in 3SA. Zuid heeft gehoord dat we allebei een hoge kleur hebben en start ♣7. Er moet veel 
gebeuren maar het begin is niet moeilijk: nemen met ♣A en aan de ruiten beginnen. Het 
renonceren op de tweede ronde ♦ in slag 3 is een tegenslag, want ik heb hierdoor geen 
zekere entree op tafel en de klaveren blokkeren. Zuid speelt ♠2 bij. De systeemkaart geeft 
aan “revolving discards”, dus dat lijkt een verzoek om harten in te spelen.  
Ik speel een derde ronde ruiten en nu neemt noord wel, en dat dan weer is een meevaller. Er 
volgt ♥9, waar ze 2e/4e spelen. Ik duik en zuid maakt ♥B en speelt klaver terug.  
♥9 was een fijne kaart want nu is mijn ♥8 ineens meer waard. Ik neem ♣V en speel ♥H na! 
Daaronder moet noord ♥V deponeren en ik heb mijn contract binnen. Uit arren moede kaart 
zuid dan ook maar schoppen aan en ik krijg zelfs een overslag. 



In butler kun je gecontroleerde agressie ook vertalen naar “lekker doorbieden”. Immers, een 
manche hoeft minder dan 50% kans te hebben om geboden te worden en daarbij is het niet 
altijd voor de hand liggend hoe een contract moet worden verdedigd: dat is nog steeds het 
moeilijkste onderdeel van het spel... 
 

 
 
Na twee maal pas opent Paul, zuid, 1♠. West springt naar 3♣ (zwak maar na een 
voorgepaste partner een wide range) en ik kan nog 3♠ bieden. Paul verhoogt naar de 
manche. Lekker doorbieden. Een beetje flauw van west dat hij vervolgens vraagt waarop ik 
zoal 3♠ kan bieden: eerst de tegenstander onder druk zetten en dan doen alsof je daar 
duidelijke afspraken over moet hebben. Paul legde echter uit dat het een punt of 10 was met 
zeker een 3-kaart schoppen mee. Daar hoefde ik niets aan te corrigeren.  
Het contract maakt als de troeven zich gedragen en twee van de drie snits goed zitten. Dat 
was het geval. 
 

 
west  Jaap  oost  Paul 
2♦ !? *  2SA  pas  3♦  * multi 
pas  3♥  pas  4♥ 
pas  pas  4♠  dbl  allen pas 



Paul heeft mij afgeleerd dit soort handen met 2♦ te openen. Je moet wat hebben in je hoge 
kleur. Hoe goed dat kan uitpakken blijkt later in dit relaas.  
Paul wilde eigenlijk passen op 3♥ maar volgens Paul leek oost een 3♠-bod te overwegen en 
zette hij wat extra druk door naar de manche te verhogen. 4♥ sneuvelt op een ruitenintroever 
maar dat weet oost niet en hij neemt uit... 
Paul’s dubbel gaf aan dat hij niet verder wilde (pas zou forcing zijn geweest) en ik paste zeer 
tevreden. Dat leverde een bak punten op. 
 
De grootste bak punten echter kwam binnen op spel 1: 
 

 
 
west  Jaap  oost  Paul 
  pas!  pas  1♦ 
pas  1♠  pas  2♥ 
pas  3♣ *  pas  3♥  * 4e kleur 
pas  4♦ *  pas  4♥ **  * forcing ** Kickback 
pas  5♣ *  pas  6♦  * 2 keycards 
allen pas 
 
Er zijn nogal wat spelers die met de noordhand 2♠ hebben geopend. Paul gruwt daarvan: Zo 
weinig punten in de zwarte kleuren! Deze hand illustreert perfect waarom ik blij ben dat Paul 
mij dat afgeleerd heeft. Agressie is goed, maar het moet gecontroleerd zijn. Pre-empts 
moeten (het klinkt raar) op hun eigen manier constructief zijn, al was het maar om het 
tegenspel of een goede uitnemer goed voor te bereiden, en niet partner voor de voeten te 
lopen. 
Naarmate het bieden verder verloopt word ik alleen maar blijer met mijn initiële pas en die 
♦AH schitteren in mijn hand nadat Paul 3♥ heeft geboden. Ik kan me niet voorstellen dat het 
slem is (twee kale azen!!), maar 4♦ geeft Paul de mogelijkheid het uit te zoeken en dat doet 
hij met plezier. Als tegenstander zit je erbij een kijk je ernaar want het kostte hen 12 imps, 
ook omdat mensen down gingen in 3SA.  
 
Het slem werd gisteravond viermaal geboden: 2x in de A-lijn en 1x in de B- en C-lijn. 
Moraal: bied agressief, maar wel gecontroleerd! 
 


