
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
10 januari 2017, tweede avond Butler I 
 
Onze tweede Star-Butler-avond na het topcircuit 
 
Door Koeno Brouwer 
 
De vorige week sprak ik Dennis Kruis over hun nog niet zo florissante positie in het topcircuit. Hij 
reageerde heel eenvoudig met: "We scoren gewoon +40 en doen weer mee". Dat bleek een grove 
onderschatting want samen met Hendrik Bijker scoorde hij +85. 
  
We wisten natuurlijk al dat er in Star top gespeeld wordt, maar om het verschil tussen het topcircuit 
en Star zo sterk te benadrukken door bij ons in groep B te gaan spelen, mag toch wel een beetje 
pesterig genoemd worden… 
 
Hoe dan ook, deze mooie prestatie was voor mij de reden het plan te hebben om flink uit te halen in 
de Butler - in groep A weliswaar - vooral vanwege onze slechte score op de eerste avond. Dat viel 
tegen want de tegenstanders werkten totaal niet mee.  
 

Op spel 2 moesten we als OW tot 5♠ doorbieden om een schamele -1 te kunnen realiseren terwijl we 
allemaal dachten dat NZ aan het uitnemen was. Op spel 5 gebeurde het volgende: 
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 3♠ pas 4♠ 
pas pas 5♣  5♠ 

6♣ pas pas Dbl 

 

Arie die in aanvang een beetje fluitend om zich heen keek, bood in tweede instantie vlot 5♣. Na mijn 

5♠ schoot Sary midden in de roos met 6♣ dat uiteindelijk gedoubleerd slechts twee down ging voor 
een +8 voor de leider.  
 
  



Stel dat één van ons nog 6♠ biedt dan heb je na ♦V start een interessant spel. Je trekt de troeven, 

speelt ♦A en speelt alle troeven uit op één na. Dat zijn 7 slagen. Je houdt dan over: 

N:   ♠2     ♥942    ♦8   ♣H 

Z:   ♠-      ♥AHJ5  ♦-    ♣B2 
 
Oost moet dan vast houden: 

♥V1076  en ♣AV 
 
Speel je nu je laatste troef uit dan is het gebeurd: 

 Gooit oost ♣V weg dan gaat er in dummy een harten weg en speel je ♣H.  

 Houdt oost zijn ♣AV vast en gooit hij een hartentje bij dan maakt de dummy vier 
hartenslagen na een geslaagde snit.  

 

Duidelijk is dat 6♠ niet gemaakt kan worden na een start van ♣A en ♣V.  
 
Ik deed vervolgens persoonlijk ook nog (g)een duit in het zakje door onhandig bieden op spel tien:  
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W N O Z 
  pas 1♦ 
pas 1♠ pas 2♦ !! 
Allen pas    
 

Ik opende de zuidhand met 1♦ en na 1♠ kon ik niet 1SA = 16+ bieden. Een handige afspraak, een 

soort Gazilli. Maar dan moet je zulke handen dus niet met 1♦ openen, want dan gaat het wel eens 
mis. Rob legde mij uit - wat hij graag doet - dat je met 1SA= 14-16 opening van dit gedonder af bent. 
Prima Rob maar vertel me dat in het vervolg vóórdat ik bied.  

Dan zou het gegaan zijn: 1SA  -  2♣  - 2♥ -  3♣= Rel  -  3♦= 4-kaart  - 3SA. 
Nu ging ik tot overmaat van ramp ook nog onnodig down.  
 
  



Ons overkwam ook nog het volgende op spel 21: 
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W N O Z 
 1SA= 13-15 2♥ 2♠ 

3♥ 4♠   !! ...   ??  

 
Ik stelde mij bij partner een kaart voor met weinig punten in de schoppen en misschien wel vier 

harten. Misschien zat 4♠ er wel in en 5♥ zal toch niet zo veel down gaan en niet kwetsbaar. Dus 

vooruit 5♥ gedoubleerd door zuid. Noord bleek een soort blufbod gedaan te hebben en ik was de 

pineut en moest het nog zelf afspelen ook. Dat wil zeggen ik werd gespeeld. ♣6 uit voor het A, ♣9 de 

H troef. Vervolgens ♦A en ♦6 na voor de H. De derde klaveren won noord, waarop zuid zijn laatste 

ruiten weg gooide. ♦B na en getroefd door zuid.  
 

Vier down. Pffffffff. Ik hoop dat u ziet dat als partner bijvoorbeeld niet ♠A  maar ♣A had gehad, het 

slechts één down was gegaan. Had u ook 5♥ geboden of laat u die -800 voor -14 IMP's liever aan mij 
over?? 
 
Omdat we ook nog een aantal behoorlijke goede dingen deden, hadden we "slechts" -17. 
Ik ga voor dinsdag toch even met Dennis praten. Misschien brengt dat uitkomst.  
 


