
Afgelopen dinsdag op de club …. 
 
Dinsdag 30 februari 1918, Butler I, 4e sessie 
  
Niet de boeiendste avond 
 
Door: Koeno Brouwer 
 
De vierde avond was niet de meest boeiende van deze butlerserie. Rob van den Bergh was 
opnieuw bereid mij uit de brand te helpen omdat ik deze butlersessie geen vaste partner 
heb. Hij kon overigens weinig anders doen dan het verloop een beetje over zich heen laten 
gaan. Het eindigde voor ons dan ook zoals het begon: met ongeveer nul imps.  
Het was echt leuren bij de cracks van Star om een boeiend spel qua afspel te vinden. 
Volgens Agnes Snellers dacht Wubbo de Boer alleen maar aan snits, die toch verkeerd 
zaten. Marcel Swidde ging, van treurnis over zijn slechte resultaat wellicht, maar vroeg naar 
huis en zijn partner Tim Heeres wist ook al weinig spannends te vertellen. Maar toch een 
lichtpuntje, althans dat dacht Dennis Kruis. Let’s play with Dennis :) 
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W N O Z 
  pas 1♣ 
1♦ dbl 1♠ 3♣ 
a.p.    
 
Na deze biedserie en een start van ♦H mocht Dennis aan de gang. De eerste slag was voor 
♦A. Dan ♣A en klaveren na genomen door oost die ruiten terug speelde, getroefd door de 
leider. Die raffelde vervolgens vele klaveren af. Hij kon vervolgens 12 slagen maken  omdat 
er sprake zou zijn van een dubbele dwang. Die kon ik met de beste wil van de wereld niet 
ontdekken en ook onze analyticus Toine van Hoof was daarvan overtuigd. Dat komt omdat 
oost achter noord kan afgooien en vier kaarten in harten kan bewaren als dat nodig mocht 
zijn. Ik denk dat tegen Dennis oost op één van die vele klaveren een hartentje heeft 
weggegooid waardoor na ♥H en ♥A en harten getroefd de vierde harten gemaakt kon 
worden. Vervolgens kon nog naar ♠A kon worden overgestoken om een vrije harten te 
maken.  
Er kan er wel sprake zijn van een dubbele dwang als zuid ♠V heeft. We kunnen dan 
afwikkelen naar de volgende positie:  
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♠A moet wel eerst geïncasseerd worden. Als je nu de laatste klaveren speelt, kan west 
eigenlijk nog alles kwijt maar oost moet ♠H vast houden. Deze dwang zou ook gelukt zijn als 
west ♥Vxx had. West moet dan ♦V én drie harten vasthouden. De echte dubbele dwang ! 
Noord gooit ♦9 weg als west de hoge ruiten bewaart. Wij gewone stervelingen kwamen zelfs 
niet in de gelegenheid om te bewijzen dat we die dubbele dwang niet zagen.  
 
Wel maakten we het op ons  eerste spel de tegenpartij zodanig lastig dat ze er niet helemaal 
uitkwamen (wij NZ): 
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W N O Z 
 1♥ dbl 3♥ 
dbl Pas 4♣ pas 
4♦ a.p.   
 
Noord opende met slechts 10 punten agressief met 1♥. Oost perste er, ondanks zijn matige 
schoppen, nog net een doublet uit. Zuid bood niet 4♥ maar behoedzaam 3♥. Wat moet west 
nu doen om zijn kracht duidelijk te maken? Hij deed het via een doublet en daarna 4♦. Dat 
lijkt sterker dan direct 4♦ waar oost eventueel op kan passen, was de redenering van west. 
Oost vatte dat juist op als een non forcing biedserie, zoals bijvoorbeeld na: 
 



1♥   (1♠)   dbl  pas 
2♣   (pas) 2♥ 
 
Hij paste en er werd 4♦ +2 gemaakt. Er zijn ook paren die dat andersom spelen (negative 
freebids). Maar op vierniveau lijkt mij dat niet de beste methode. Het 4♦ bod moet na een 
doublet wel forcing zijn. Wat denkt u?  
Ook met een vierkaart schoppen en een MF hand kan west eerst doubleren en even 
afwachten of oost ook 4 schoppen heeft. Na diens 3♠ kan hij dan 4♠ bieden met een sterke 
hand. In mijn optiek hoeft een doublet van west dus geen vierkaart schoppen te ontkennen. 
Met een zwakkere hand kan west met een vierkaart 3♠ bieden waarop gepast kan worden. In 
dit geval ontkent oost derhalve een vierkaart schoppen.   
Met bijvoorbeeld xx, x, V10xxx, xxxxx zou west ook graag willen doubleren om een keuze te 
laten maken in één van de minors. Als oost dan zijn vierkaart schoppen meldt met 3♠ kan 
west moeilijk 4♣ bieden omdat dat MF is. Dat is de keerzijde van bovenstaande biedtheorie. 
Met deze kaart biedt men dan 4♣ of 4♦. 
Interessante theorie - bij gebrek aan boeiende spellen?  - die in een partnership wel duidelijk 
moet zijn afgesproken.   
 
Dan een spel tegen mijn vorige partner Remco Brüggemann en diens altijd scherpe maar 
biedgeile maat Henk Willemsens.  
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W N O Z 
 pas pas 1SA 
Pas 2♣ dbl 2♦ 
3♣ pas  pas ... 3♦ 
a.p.    
 
Ik doubleerde de Stayman 2♣ van Remco voor de uitkomst tegen een eventueel SA contract. 
De 2♦ van Henk betekende een ♣-stop zonder een 4-kaart hoog. Rob bood 3♣ dat behoorlijk 
down kan omdat alle snits verkeerd zitten voor OW. Zat daar Wubbo aan mijn overzijde?  
Dat zitsel wist echter niemand en Henk begon een tijdje te draaien op zijn stoel omdat hij dat 
ook niet wist en bovendien geen idee van de sterkte van Remco's hand. Maar goed Henk 
zou Henk niet zijn als hij ons gewoon rustig 3♣ liet spelen en bood dus 3♦ dat precies 
gemaakt werd. Henk een vraagje: geef je jouw cursisten het advies om 3♦ te bieden of zeg je 
erbij dat jij dat alleen zelf mag bieden?  
Aan een andere tafel met Toine van Hoof als noord werd er geen doublet op de 2♣ geboden. 
Zuid bood 2♦ en noord vervolgde met 2♥ = beide hoge kleuren met harten even lang of 



langer en to play naar keuze in een major. In de praktijk bleek 4♥ vanwege het goede zitsel 
voor NZ te maken.  
 
Op onderstaand spel eveneens een spannend biedverloop.  
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W N O Z 
 2♠* pas 2SA** 
3♥ 4♦ 4♥ 5♦ 
a.p.    
    

*Muiderberg  **forcing 
 
Mijn 2SA suggereert kracht, maar Jan Willem bleek daar niet van onder de indruk en bood 
(uiteraard) zijn 7-kaart harten. Zuid bood 5♦ als een soort lesser risk. 4♥ gaat één down na 
een klaveren introever in noord.  
 
Toch wel interessante handen weliswaar niet qua afspel maar wel qua biedseries. Hoe dan 
ook vermakelijk is zo'n clubavond vrijwel altijd.  


