
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 
 
3 januari 2017, eerste avond Butler-I 
 
Swingend het nieuwe jaar in! 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
 
Een laat verslag dit keer omdat even onduidelijk was wie er zou schrijven. Ik heb alsnog mijn 
hand opgestoken want het was een avond met uitzonderlijk veel slems. Het spreekt voor zich 
dat er daarom heel wat impen omgingen. Als er een bridge-godin bestaat, dan is zij het 
nieuwe jaar met goede voornemens begonnen. 
 
Omdat het schoolvakantie was kon Paul niet spelen en haalde ik mijn vroegere partner Leon 
van Lingen van stal. We speelden een eenvoudiger systeem dan voorheen (geen transfers) 
maar behielden ook nog wat oude afspraken.  
 
In deze bespreking laat ik alle slem-achtige spellen de revu passeren. 
 

 
 
Op dit spel is 6♥ iets minder dan 50% maar het spel zit in een doosje en zelfs 7♥ is te maken 
met ♣H goed en de klaveren 3-3. Er waren 3 OW paren zo onfortuinlijk dat 6♥ tegen hen 
werd uitgeboden. Tegen ons gebeurde dit gelukkig niet. De leider maakte ook geen 12 
slagen want hij troefde een schoppen en nam de klaversnit niet. 

 



 
 

West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
      1♠ 
pas  2♦ *  pas  3♣  * 5+ en MF 
pas  3♠  pas  4♥ *  * controles in ♣, ♦ en ♥! 
pas  4SA  pas  5♦ 
pas  5♥ *  pas  5♠  * vraagt schoppenvrouw 
pas   7SA  allen pas 
 
Omdat ik een controle aangeef in harten en Leon ♥AH heeft, weet hij dat ik kort ben in harten 
en dus ♦A heb. Hij test of de afspraak voor 5♥ (troefvrouw?) nog klopt en legt aan in 7 Sans. 
Daarin zijn er 13 van boven (al ging iemand down) en na schoppenstart zelfs 14. Nog geen 
handvol paren miste dit slem, al zaten 12 paren in klein slem en 19 paren in groot slem. 
 
  



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
  Leon    Jaap 
pas  1♥  pas  1♠ 
pas  3♣  pas  4♦ *  * Kickback 
dbl  pas (?)  pas  5♣ 
pas  6♣  allen pas 
 
Geen slem dit keer. Wij zaten er wel in. 4♦ was Kickback maar Leon kreeg dat pas door toen 
ik 5♣ bood. Hij had 4♥ (2) moeten bieden. 
Mijn kickback was misschien wat enthousiast maar met 7 losers tegenover 5 zou slem in de 
buurt moeten zijn.  
Als ik dan 5♣ bied moet Leon de handdoek gooien want hij heeft niet over voor zijn bieden. 
Er zijn vast zitsels waarbij je 6♣ maakt, maar het maakpercentage is heel laag. 
 

 
Alweer een groot slem. In schoppen heb je een betere kans dan in 7SA omdat je een harten 
kunt troeven. Daarmee is de hartendreiging geïsoleerd en kun je een compound squeeze (ja! 

weer!) opzetten. Moet je hem nog wel even goed uitvoeren natuurlijk, geen sinecure ☺. 
Tegen ons bleven OW door een misverstand steken in 5♠. Dat was vriendelijk. Slechts 4 
paren misten slem, 7 paren zaten in groot slem. 



 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  2♣ *  pas  * zwak met de majors of iets sterks 
2♥ *  pas  2♠ **  pas  ** sterke variant 
3♣  pas  4♠  allen pas 
 
Hier missen we een slem, wat overigens down kan bij de juiste defense. 4♠ geeft een semi-
forcing aan (4 losers) en ik hef maar twee van die losers op. Pas dus. 
 
Het spelen is interessant. Zuid zal mogelijk ♦H starten. Leider doet er in 6♠ verstandig aan 
deze te bukken. Zuid zal ruiten doorspelen, en het is gemaakt. Leider wint, steekt over naar 
♠A, terug over naar ♥A en gaat de schoppen afdraaien. Vandaag is zijn lucky day en noord 
komt in een criss cross dwang:  
 
  Noord  ♥: V5 
   ♣: HV  
West     Oost: 
♠: -     ♠: 2 
♥: B9     ♥: H 
♣: A9     ♣: 43 
 
Op de laatste schoppen doet leider ♣9 weg in dummy en Noord moet kiezen in welke kleur 
leider zijn 12e slag kan maken. 
Als Zuid klaver start of klaver switcht dan wordt de communicatie voor de dwang verbroken 
en blijft leider op elf slagen steken. 
 



 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
Jaap    Leon 
  pas  1♣ *  1♦ **  ** ♥ of ♣+♠ 
dbl  1♠ *  pas (?)  2♥ 
3♥ *  pas  3♠   pas 
4♠ (?)  allen pas 
 
Zuid maakt het ons moeilijk door een soort multi-defense uit te voeren. Ik laat eerst maar 
eens horen dat ik wat heb. Ik denk dat Leon dan 1SA moet bieden (15-17) met deze hand. 
Na 2♥ kan ik mooi 3♥ bieden. Leon biedt nu 3♠ en omdat hij 1♠ niet doubleerde is dat wellicht 
inderdaad maar een 3-kaart.  
Ik dacht Leon minimale waarden had en 4 schoppen. Als hij na 3♥ een 3SA bod verzint 
komen we er wellicht nog uit. Beter was een 4♣ bod bij mij na Leon’s 3♠. Eigenlijk gratis in 
butler. 
Elf paren wisten wel het slemniveau te bereiken.  
 
Al met al een leuke avond, en Leon heeft ons aan een gedegen start geholpen. Dank! 
 
 
 


