
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
02-05-2017 SWISS BUTLER 1 
 
Spelen met de Kampioen 
 
Door Aris Verburgh 
 
Een nieuwe competitie Swiss Butler met per avond promotie en degradatie.  Als je elke 
avond degradeert en daarna weer elke keer promoveert ben je in 6 avondjes rond zullen we 
maar zeggen. Ik mocht spelen met de kersverse kampioen bij de senioren, wat natuurlijk een 
grote eer is. Daarnaast is de maat in vorm. Het plan was dan ook om het systeem aan te 
passen. Ik speel op elk bod transfer en Frank biedt elke kleur echt. Daarnaast mocht ik DBL 
zoveel als ik wilde. Op DBL van partner moest ik weer transfer bieden. Alleen als ik echt niks 
anders kon doen dan openen, dan mocht dat. Op spel 3 deed ik dan ook mijn best om het 
contract in de hand van partner te krijgen. Zelfs toen hij in eerste instantie weigerde, wilden 
mijn tegenstanders Frank alsnog op zijn plicht wijzen door RDBL te bieden. 
 
Spel 3 
Z/EW 

 87632 
 - 
 B742 
 7654 

 HV     B1054 
 HVB74    32 
 A1063    V95 
 93     AH108 

 A9 
 A109865 
 H8 
 VB2 

Frank  MarcK  Aris  MarkM 
W  N  O  Z 
      1  
P  P  DBL  P 
P  RDBL  P  P 
P 
 
De start is H, gepakt en direct 9 voor V. West speelt 9 voor H. B getroefd met 10 
overgetroefd met B. Wederom klaveren voor A en 10, getroefd met 9 overgetroefd met 

V. Helaas heeft west geen exits meer en moet A en ruiten na spelen. Het contract gaat 2 
down voor +600. Laat je met de OW handen ook 3SA kunnen maken en soms zelfs met een 
overslag. We hielden er toch nog 5 impen aan over. Ik denk als je nog wat met noordhand 
wil doen dat 1  een betere actie is.  
 



Spel 13 
N/ALL 

 HB1097 
 1084 
 V106 
 102 

 A32     V84 
 V63     AHB975 
 98542    A 
 B8     764 

 65 
 2 
 HB73 
 AHV953 

Frank  Niels  Aris  Willem-Jan 
W  N  O  Z 
  P  1   2SA 
3   P  4  
 
2SA is uitgelegd als 10 kaarten in de minors. De start is A en H. Ik zie noord bekennen 
met 10 en 2. Ik verwacht natuurlijk een derde rondje klaveren. Ik had al na zitten te 
denken over wat dan te doen. Ik zou introeven met V en dan harten naar de 9 spelen. Dat 
is fout als zuid 10 sec of 2e heeft. Die kans leek me kleiner dan de harten 3-1 of zelfs 4-0 bij 
NZ. Speelt zuid 6 na, wederom is de kans op een singleton bij zuid groot. Dus A op tafel 2 
rondjes troef en de klaveren getroefd met V. Hierna schoppen voor H van noord en claim. 
Leek me niet al te spectaculair maar als blijkt dat we de enige in 4  zijn, dan levert het spel 
opeens 11 impen op. 
 
Spel 15 
Z/NZ 

 AH97 
 B983 
 43 
 752 

 105     VB63 
 A642    7 
 A752    VB1086 
 AH9      V86 

 842 
 HV105 
 H9 
 B1043 



Frank  Niels  Aris  Willem-Jan 
W  N  O  Z 
1   P  1   P 
2   P  2   P 
2   P  2SA   Allen pas 
 
Wij openen 1e en 2e hand NKW 9-12SA. Frank moet dan ook met 1  openen, daarna is 2  
15+ en 2  is 6-8 punten. Ik krijg als start B en ik zie dat met H goed ik ongeveer 9 slagen 
op moet kunnen rapen. Behalve als de ruiten 4-0 zitten dan heb ik opeens maar 7 slagen, 
speel maar na. Het is Butler dus kies ik voor de veiligste route naar 8 slagen en sla A, A 
en ruiten na voor precies 8 slagen. Iedereen had op dat moment 9 slagen gehaald. 
 
Eindelijk kon ik de kampioen aan het werk zetten. Het heeft even geduurd, maar dan heb je 
ook wat. 
 
Spel 16 
W/EW 

 95 
 105 
 HV9 
 H97632 

 AV4     B10762 
 H632    AB98 
 AB6     732 
 V105     B 

 H83 
 V74 
 10854 
 A84 

Frank Niels Aris Willem-Jan 
W N O Z 
1SA P 2  P 
2  P 3  P 
3SA P 4  
 
Ik heb natuurlijk de achterkant van de kaarten mee zitten bieden. Als Frank 2  had geboden, 
dan had ik 2  gezegd. Toen er 2  kwam wilde ik toch nog wel even iets van me laten horen. 
Frank gaf vervolgens aan 3SA wel te willen spelen, dat wilde ik zeker niet en zo komen wij in 
deze scherpe manche terecht. De start is 9 via 10, H voor A. Het spel is eigenlijk al 
over, je speelt H en A. Daarna ga je de schoppens spelen en gooi je ruiten weg. Zuid 
troeft in met V maar kan niet voorkomen dat west zijn contract haalt. Na afloop waren we 
het erover eens dat 2 spellen goed voor ons waren en de andere 2 goed voor onze 
tegenstanders. Toch waren ze daar niet echt blij mee. 
 



Spel 11 
Z/None 

 V74 
 H643 
 102 
 AH98 

 A653    H108 
 V     A1085 
 AV93    H654 
 7653      B2 

 B92 
 B972 
 B87 
 V104 

Frank  Hans  Aris  Pieter 
W  N  O  Z 

P 
1   DBL  1   P 
1   P  1SA  Allen pas 
 
1  is ronde forcing, 1  is harten mag nog ruiten hebben, 1  is unbalanced. Ik heb aan de 
voorzichtige kant geboden, moest het tenslotte ook zelf afspelen.  Na 7 uit haal ik precies 7 
slagen. Dat het spel niet zo lekker zit blijkt als je 2SA moet halen. Dan heb je 3 
schoppenslagen nodig. Helaas als je van slag gaat, dan pingpongen NZ je in klaveren en 
harten vrolijk 3 down. 
 
Als eerbetoon aan de maat die met partner Peter vd Voorden Nederlands kampioen is 
geworden een spelletje van de heren. 
Spel 20 
W/ALL 

 AH6 
 AVB9 
 10732 
 A2 

 V82     B10973 
 105     H642 
 AH8     B96 
 HB964     8 

 54 
 873 
 V54 
 V10753 

  Peter    Frank 
W  N  O  Z 
1SA *  P  2   P  * 1SA = 12-14 
2   P  P  P 



Noord is muisstil geweest met zijn 18 punter. Peter start met H, iedereen klein. V eronder 
gooien was handiger geweest. Dan komt V, de leider denkt een poosje en legt klein in de 
dummy. Peter denkt: als de leider de eerste keer duikt, dan doet die dat de tweede keer ook 
vast. B na en jawel weer klein. Een kleine schoppen voor V. De leider speelt A en 
daarna weer schoppen voor A van noord. Die legt 3 op tafel, de leider probeert B via V 
voor H. Weer in de hand geplakt gaat de leider eruit met 8 voor 10 van noord. Dit is 
inmiddels de situatie: 
 
Spel 20 
W/ALL 

 - 
 A9 
 7 
 A2 

 -     B10 
 -     H6 
 -     - 
 HB964     8 

 - 
 3 
 - 
 V1075 

Noord maakt het goede werk af met A en 7 na. De leider zit ingegooid in de dummy en 
moet van H af spelen naar A9 van noord. 3 down kwetsbaar voor een score van 90%. 
 


