
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
30-01-2018, Butler, 5E avond 
  
Bridge over Troubled Water?  
  
Door: Ton Mook  
 
‘Bridge over Troubled Water’ van Simon & Garfunkel stamt uit 1970. Een periode waar de 
heren het lang niet altijd meer met elkaar eens waren en dan maken ze een liedje over 
bridgen boven gevaarlijk water…. Ik denk dat de meeste bridgers dat wel zullen herkennen. 
De vijfde butleravond leverde ook weer een aantal spellen op waar je flink in trouble kon 
raken. 
In de competitiestand zitten Remco en ik ook een beetje in trouble. Uiteraard door eigen 
fouten maar ook door de Engelse butler die de spellen met scherpe manches vooral over de 
andere windrichting verdeelde. En dan moet je hopen dat de tegenpartij het niet goed doet, 
want je kunt een bak impen aan je broek krijgen zonder dat je er veel aan kunt doen. 
Ook gisteravond verdeelde de butler de spellen niet in ons voordeel. Wij kregen gemiddeld 
18 punten per spel, de tegenpartij dus 22. Voor ons 3x kans op een manche, voor de 
tegenpartij 9x de kans op een manche, 1x klein slem en 2x groot slem, waarvan één op maar 
21 punten. Voor het andere grote slem kregen ze maar 39 (!) punten. 
Maar dat wisten we aan het begin van de avond nog niet. Spel 9 was ons eerste spel en 
daar boden en maakten we 3SA voor +1 imp. Ik dacht nog ‘gaat het nu onze kant op 
vallen?’, maar dat moet je dus niet denken.  
 
Tafel 2 schoven we aan bij Aris en Nico. 
Spel 5 
N/NZ   B107 
   B10732 
   AB94 
   6   

 HV95    A842 
 -     9864 
 V106    - 
 VB8532    AH1075 

   63 
   AHV5 
   H87532 
   9 
Aris Remco  Nico  Ton 
west noord  oost  zuid 
- pas  1   1  
1  2   2   3  
4  pas  pas  5  
pas pas  5   a.p.  
  
Na 4  besloot ik toch om 5  te bieden. Geef Remco ruiten Axxx en ik ga gedubbeld 
waarschijnlijk maar 1 down, terwijl 4  waarschijnlijk zomaar binnen komt. Zoals het spel 
echter ligt kan ik zelfs 3 down voor -800 maar het is ook 7  voor de tegenpartij. Drie paren 
weten klein slem te bereiken: 2x in de A en 1x in de D. 
NZ kunnen het OW op 2 manieren moeilijk(er) maken: (1) door een Muiderberg te openen en 
(2) door als zuid na 1  te springen naar 3 ? Of doe je zoiets niet in de butler? Voor de 
Muiderberg valt wel iets te zeggen, al is dat niet ieders keuze. Als noord 2  opent, biedt zuid 
misschien wel 4 . En kom je er dan nog uit als OW? 
 



Het volgende spel was een echt TROUBLE spel. De winnaar van het bieden ging vaak voor 
een bak impen de mist in en dat gold voor beide windrichtingen. 
 
Spel 6 
O/OW   AVB103 
   862 
   B 
   9732  

 5     H9764 
 AHV107    - 
 87654    1093 
 A4     VB1086 

   82 
   B9543 
   AHV2 
   H5 
 
Aris Remco  Nico  Ton 
west noord  oost  zuid 
- -  pas  1  
pas 2 *  pas  pas  * 3krt , 8-9 pnt 
pas   
 
West start 4 en de dummy ziet er niet al te vervelend uit. Al snel blikt dat de rest wel erg 
tegen zit en ik eindig met 3 down voor -150. Een echt koopje op dit spel. Oostspelers die een 
Muiderberg in schoppen openen gaan 6x gedubbeld voor -500 of -800. Maar ook NZ liggen 
regelmatig voor -800 of -1100. Je hoort regelmatig dat je in het moderne bridge moet bieden 
om te scoren, maar op dit spel kwam je dan in trouble tot over je oren. 
 
 
Spel 1 hebben we eindelijk weer eens wat punten: 
 
N/niem   HVB63 
   B96 
   AV 
   983  

 84     A1095 
 V1032    87 
 H965    10842 
 H76     V105 

   72 
   AH54 
   B73 
   AB42 
 
Jan Willem Remco  Felix  Ton 
west  noord  oost  zuid 
-  1   pas  2 * * van alles, waaronder 3krt  en 10+pnt 
pas  2 *  pas  2 ** * relay  ** opening met  en  
 
Een normaal biedverloop maar de pointe van het spel ligt bij de 1e kaart die west bijspeelt. 
Felix start 2, klein in de dummy en Jan Willem legt heel goed 9 en dus niet ‘3e man doet 
wat ie kan’ H. Nu was Remco kansloos. H leggen geeft de leider meerdere kansen op 9 
slagen. 2x schoppen afgeven, 9 laten razen of een klein harten naar B. 
 



 
 
 
Nog een mooie bieding door de door de tegenpartij. 
 
Spel 22 
O/OW   V 
   7543 
   H984 
   HB94  

 A86543    HB2 
 H     1086 
 V     AB7632 
 AV752    10 

   1097 
   AVB92 
   1015 
   863 
Peter Remco  Harrie  Ton 
west noord  oost  zuid 
- pas  2 *  pas * o.a. zwakke ruiten 
2 * pas  3 **  pas * vraagt om het aantal  in Oost ** 3krt  
4  a.p. 
 
Mooi geboden. 
 
Uiteindelijk eindigen we op +4 imp en daar was ik op zich nog wel tevreden mee. Er resteren 
nog 2 speelavonden in deze butlercompetitie. Stay out of trouble ! 
 
 


