
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
17-01-2017, Butler I-3 
 
Vol gas naar de A 
 
Door Aris Verburgh 
 
Na een teleurstellend 1e divisie-avontuur staat alweer de 3e Butler avond op het programma. 
Alhoewel we niet eens zo slecht speelden zaterdag was het niet genoeg. Een paar concentratiefouten 
worden direct hard afgestraft. In de 2e wedstrijd bieden we 2 keer groot slem 1 keer klein slem ons 
nevenkoppel biedt een klein slem en we maken 2R gedubbeld +1. Nog steeds winnen we die 
wedstrijd nipt met 13 impen. Geeft aan hoeveel je goed moet doen om een wedstrijd te winnen.  
Meestal hebben we na zo’n weekend moeite om goed te presteren op de clubavond. Dat viel deze 
week nogal mee. Kwam misschien ook wel door de eerste tafel waar we toch erg goed aan 
begonnen. 
In een vorig verslag heb ik al eens melding gemaakt over starten tegen 3SA. Op spel 2 moet ik 
uitkomen tegen 3SA. 
 
Spel 2 
O/NZ 

A92 
109432 
65 
1052 

3    10764 
AB65    HV 
HV93    A74 
AHB8    V973 

HVB85 
87 
B1082 
64 

Klaas Aris Rob Frank 
W N O Z 
  P P 
1  P 1  P 
2SA P 3SA P 
P P 
 
Ik zag niks in een hartenstart. Die lage kleuren leek me ook niet goed. Dan maar 2 op tafel leggen. 
Partner gaat vervolgens in de denktank en produceert uiteindelijk 8 die de slag maakt. Vervolgens 
rollen we de schoppenkleur op voor 1 down. Was toch best wel link om 8 te leggen, maat? Frank 
dacht dat de leider A sec moest hebben. Eigenlijk komen we met de schrik vrij, stel dat de leider 9 
sec heeft. De grijns van het gezicht van de leider  
krijgen wij er dan nooit meer af. In de C-lijn heeft Marcel ook de goede uitkomst gevonden, na een 
ander biedverloop weliswaar. 6  in OW is een mooi contract. 



 
Aan diezelfde tafel kwam dit interessante spel langs. 
  
Spel 4 
W/ALL 

B7 
B109843 
H5 
A76 

8653    AV104 
AV2    H5 
43    A76 
HV102   B984 

H92 
76 
VB10982 
53 

Klaas Aris Rob Frank 
W N O Z 
P P 1SA P 
2  P 2  P 
4  P P P 
 
De logische start is V via H van noord voor A. Hoe pak je dit aan als leider? NZ hebben niks 
geboden, dat de ruiten 6-2 zitten lijkt wel duidelijk. Aangezien je schopjes in de dummy een beetje 
jong zijn kun je zomaar overtroefd worden in ruiten. Een optie is om eerst 3 keer harten te spelen en 
daar de derde ruiten uit je hand weg te gooien. De 6 kaart harten bij noord is niet uit de bieding naar 
voren gekomen. Nog beter is het om eerst A te slaan en dan oversteken in harten en een schopje 
op te spelen. Dat verliest als Bx bij zuid zit. Bij ons aan tafel ging het mis voor de leider, harten naar 

V. Schoppen naar V voor H en dan gaat het down. Het spel is altijd down als zuid met klaveren 
uitkomt. 
 



Spel 15 is voor de daredevils, vergelijk het met spel 26. Wie vliegt er hoe hoog in met deze westhand. 
 
Spel 15 
Z/NZ 

HB97 
98 
B1065 
H75 

AV108653   2 
72    AB3 
    A9872 
10843    AB96 

4 
HV10654 
HV43 
V2 

Janus Aris Pierre Frank 
W N O Z 
   1  
4  Dbl P P 
P 
 
Het lijkt me met de westhand dat 4  rijkelijk hoog is. Je geeft tegenstanders het DBL op een 
presenteerblaadje. 3  kunnen ze niet oppakken. Ik start met 9 en zie me daar een werelddummy 
opengaan. Als west echt een goed 4  bod heeft dan komt RDBL zeker in aanmerking. Na de eerste 2 
slagen, was er nog maar 1 down mogelijkheid over en dan moet maat V hebben. 
 
Een interessant slem spel als je het weet te bereiken. 
 
Spel 17 
N/None 

V4 
AB103 

 
AH109732 

10962   5 
H765    V842 
AHV4    9865 
6     V854 

AHB873 
9 
B10732 
B 



DJ Aris Gerard Frank 
W N O Z 
 1  P 1  
Dbl 2  P 2  
P 3  P 3  
P 4  P P 
P 
 
1  is weer RF, 1  is gewoon schoppen. 2  is 15+, 2  is MF tegenover 15+. Goede rekenaars onder 
ons tellen 14 punten, ik vond mijn hand 15+ waard. 3  extra lengte klaveren. 3  geen aansluiting in 
klaveren, 4  om te spelen. Na de logische A start tel je 10 slagen. Interessant is als NZ 6  weten te 
bereiken. Dat kan alleen down als oost de harten start weet te vinden. Noord pakt A en zet B 
voor. Dekt oost, dan is 6  weer gemaakt. Slechtst 2 paren zijn in 6  terecht gekomen en die maken 
dat na ruitenstart. 
 
Goed uitkomen is nog steeds één van de moeilijkste onderdelen van het spel. Op spel 23 maakt 
iedereen 3SA met een hartenstart. Hoe ga je het spel spelen met een klaverenstart? Diverse leiders 
zijn daarop down gegaan. 
 
Spel 23 
Z/ALL 

AH10 
V10 
AV542 
A43 

9862    V75 
B53    H976 
B73    H10 
B52     H1086 

B43 
A842 
986 
V97 

Rick Aris Dick Frank 
W N O Z 
   P 
P 1  P 1  
P 2  P 2  
P 2SA P 3  
P 3SA P P 
P 
 
3SA is natuurlijk scherp. Na 6 uit heb je 2+1+1+1 slagen. Dat zijn er nog lang geen 9. De ruitenkleur 
moeten extra slagen op leveren. Als H goed zit, heb je 2 klaveren slagen. Nog steeds heb je dan 4 
ruitenslagen nodig voor 9 slagen. Als de ruitenkleur 3 slagen oplevert, dan moet V goed zitten. In 
slag 1 kies ik voor 7 via B voor A. Ik heb in ieder geval een snitpositie in klaveren voor 2 slagen. 
Toch maar gewoon A en ruiten na gespeeld en ineens zijn er 9 slagen. Als H niet tweede naar 



beneden komt zijn er nog steeds diverse maakkansen. De scorestaat laat zien dat klaverenstart 
diverse leiders down gaan. Bij een hartenstart maakt iedereen zijn contract.  
 
Hoe kom je met de volgende NZ handen in 5  terecht te spelen door zuid? 
  
Spel 26 
O/ALL 

H3 
4 
AHVB1092 
A83 

V    A742 
AVB109873   65 
84    3 
106    H97542 

B109865 
H2 
765 
VB 

ThomasAris Mischa Frank 
W N O Z 
3  Dbl P 4  
P 4SA P 5  
P P P 
 
3  is wat voorzichtig geboden (vergelijk deze hand met spel 15). 4  kan ik niet bieden, zou wereld 
conventie zijn. Dan maar DBL, partner biedt 4 . Ik probeer me de hand voor te stellen waarmee hij 
4  biedt. AVxxx leek me al voldoende om slem aspiraties te hebben. 4SA, jawel 5  0 azen. Ach, 
geen man overboord, dan pas ik toch gewoon. Als partner een renonce ruiten heeft zal hij wel even 
bleek om de neus worden, maar dat zal nog steeds speelbaar zijn. Met A uit en V na gaat het 
down op een introever. Het spel levert nog steeds op omdat OW zelfs 5  kunnen maken. De goede 
uitnemer van 6  tegen 5  wordt dan ook slecht beloond. 
Ondanks 2 enorme zeperds kwamen we toch op een ruime plus uit. We staan er dan ook riant voor 
na 3 avonden. Volgende week het gaspedaal maar weer gewoon diep indrukken.  
 


