
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB… 
 
23-05-2017 SWISS BUTLER 4 
 
Geen garantie voor volgende week 
 
Door Aris Verburgh 
 
Een nieuwe competitie Swiss Butler met per avond promotie en degradatie. Door een slechte 
avond degraderen is zomaar mogelijk. De andere kant op kan natuurlijk ook. Toch is dat best 
wel lastig, je moet tenslotte een uitschieter hebben. Op het eerste spel van de avond zitten 
we gelijk in een scherpe manche. 
 
Spel 5 
N/NZ 

AB106 
HV5 
H832 
B5 

542    V3 
A    B10632 
B10965   AV7 
9642    V73 

H987 
9874 
4 
AH108 

Letta Aris Carel Frank 
W N O Z 
 1  P 1  
P 1SA P 2  
P 2  P 2  
P 4  
1SA = kan nog schoppen hebben. 
2  = elke inviterende hand, partner moet verplicht 2  bieden. 
2  = verplicht, partner zal passen met 5+ ruiten. 
2  = inviterend met 4-4 hoog. 
 
West start A, uit het bieden is duidelijk geworden dat A een singleton moet zijn. Welke 
kleur ga je proberen partner na te laten spelen? Oost moet aangeven welke kleur je na moet 
spelen. B lijkt dan ook opgelegd, west speelt ruiten na en krijgt zijn introever in harten. De 
leider heeft opeens de keuze tussen spelen op de resterende schoppen 2-2 of te snijden 
over degene met de korte harten. Als je vervolgens snijdt op V over west ben je ineens 1 
down. Mijn maat kreeg klaveren na in slag 2 en sloeg gewoon AH, dan heb je ineens 11 
slagen. Altijd leuk om de avond zo te beginnen, vorige week kregen we op ons eerste spel 
6  tegen die 11 impen koste. 
 



Spel 7 
Z/ALL 

H7 
9876 
AHV32 
H10 

VB9842   6 
H1032   AVB4 
B    976 
43    AVB96 

A1053 
5 
10854 
8752 

Letta Aris Carel Frank 
W N O Z 
   P 
P 1SA P P 
2  P 2  P 
2  P P P 
 
Als je geen Multi wil openen vanwege de 4 kaart in de andere major, hoe breng je dan in de 
uitpas die 2 kleuren in beeld? Bij ons aan tafel lukte dat niet. Sterker nog 2  ging zelfs 1 
down. Ik start met H en ruiten na getroefd. Klaveren naar B en schoppen via V voor H. 
(Schoppen naar 8 lijkt beter). Nog een rondje ruiten en getroefd. De leider speelt klaveren 
voor A. De leider dreigt troefkort te worden. In dummy van ellende maar harten naar 10 
en harten na, getroefd in zuid. Die speelt klaveren getroefd met 9, noord harten weg. Weer 
harten getroefd in zuid. Nogmaals klaveren, getroefd met B, noord de laatste harten weg. 
Weer harten, nu kan ik eindelijk introeven met mijn 7 en maakt Frank nog A. In een harten 
contract kun je 10 slagen halen. Dat lijkt vrij eenvoudig, (5 klaveren, 4 harten slagen en 1 
ingetroefde ruiten), toch waren diverse leiders down gegaan. 
 
Spel 21 
N/NZ 

B3 
HV8 
10982 
A1053 

52    HV98 
A1096543   7 
5    AHV43 
B96     H42 

A10764 
B2 
B76 
V87 



Frank Nico Aris Wim 
W N O Z 
 P 1  P 
1  P 2  P 
2  P 2SA P 
4  P P P 
2  = 15+. 
2  = 6-8 
2SA = heb je nog iets te melden. 
4  = ik wil alleen maar harten spelen. 
 
Je hebt 4 keiharde verliezers. Toch, bij een verkeerde start heb je mogelijkheden om het te 
halen. 10 start bv. Je neemt AHV gooit 2 schoppens weg en speelt H om A eruit te 
troeven. Vervolgens speel je A en harten na. Een klaveren naar H en op V gaat de 
laatste verliezende klaveren de deur uit. 
 
Spel 11 
Z/None 

2 
987 
A1097 
HVB92 

H86    B97543 
A10432   V5 
653    H82 
53     107 

AV10 
HB6 
VB4 
A864 

Hans Aris Willem Frank 
W N O Z 
   1  
P 2  P 3SA 
P P P 
 
Hier zijn toch diverse spelers de fout in gegaan. De normale start vanuit west is 2, oost legt 

V. Stel de harten zitten 4-3, dan geef je simpelweg H af en je hebt 9 slagen. Stel de 
harten zitten 5-2 dan is snijden op H link geworden. Het lijkt dan ook goed om V een 
rondje te duiken. Daarna kun je veilig naar 9 slagen afwikkelen via de ruiten snit. De leiders 
die in slag 1 H hebben gepakt kunnen zichzelf nog redden door de goede schoppen te 
leggen, in dit geval 10. 
 



Spel 17 
N/None 

8 
1086 
10963 
AB1043 

32    AHV104 
H7543   A92 
H2    A54 
V962     H7 

B9765 
VB 
VB87 
85 

Peter Aris WJ Frank  
W N O Z 

P 2SA P 
3  P 3  P 
3SA P 4  P 
P P 
 
Ook een spel dat er eenvoudig uitziet om 10 slagen te halen. Zuid start met B, voor A. 7 
via V voor A. Die speelt 8 na, nu is het opeens gevaarlijk geworden met introevers. De 
leider speelt eerst H en dan nog een rondje troef. Op de derde schoppen slag gaat er een 
klaveren weg en de laatste klaveren troef je in de hand voor 11 slagen.  
 
Spel 19 
Z/OW 

VB1064 
AB4 
V107 
V9 

A    83 
H1087   V96 
A654    9832 
8632     A754 

H9752 
532 
HB 
HB10 

Peter Aris WJ Frank  
W N O Z 

1SA(9-12) 
P 2  P 3  
P 3SA P P 
P 



2  = NF 
3  = fit aangevend 
 
Ik heb naar mijn hand gekeken en gezien die 3 vrouwen en verdeling gekozen voor 3SA. Dat 
die best scherp was wist ik wel. Dat we vakkundig de 5-5 schoppenfit hadden vermeden was 
me op dat moment nog niet duidelijk. 4  is kansloos, net als 3SA overigens. Uitkomen en 
tegenspelen blijft echter lastig. De start is 4 voor B. Daarna komt er schoppen en mag 
west weer iets naspelen. Die speelt klaveren na voor A van oost. Oost gaat verder met 
klaveren en dan is het gemaakt. Let wel dat 10 best belangrijk was in dit spel. Ergens moet 
je de harten switch vinden. Een leerzaam spel als het over signaleren gaat. 
 
Voor mijn gevoel gebeurde er op diverse tafels nauwelijks iets. Dat bleek ook wel uit onze 
scores op tafels 2 t/m 4, want die was precies 0 over die 12 spellen. Daar heb je niet zoveel 
aan in een Swiss Butler waar je uitschieters nodig hebt. Gelukkig bleek aan het einde van de 
avond dat +36 ruim genoeg was om het weer te proberen in de A. Wat overigens geen 
enkele garantie is voor volgende week. 


