
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…  
  
Dinsdag 12 juni 2018, 6e ronde 
  
Bridge over Troubled Water? (vervolg) 
  
door Ton Mook  
 
Dit keer geen verwijzing naar een ‘gouwe ouwe’ die mij bij bleef op weg naar de 6e ronde van 

de Turbobutler. Jan Meijer is op vakantie in Oostenrijk en ik mocht zijn taak waarnemen om 

de avond en de indeling van de lijnen voor te bereiden. En dan merk je pas echt hoeveel 

werk Jan elke week verzet en welke impact (te) late afmeldingen en wijzigingen hebben op 

het nauwkeurig voorbereiden van de avond. Trouble in de vorm van ‘veel aan mijn hoofd 

hebben’ zorgde er vast voor dat de muziek in de auto niet echt tot mij doordrong. Goede 

muziek vereist trouwens een goede timing en nauwkeurig spel. En dat is nu precies wat op 

de 6e avond van de Turbo-Butler ook nodig was om met Bridge een goede score te behalen. 

 

Tafel 1 schoven timing en nauwkeurig gelijk mee aan tafel (wij NZ) 

 
Spel 1   1064 
N/niem   HV1098 
   B8 
   AH6   

 AV     H9875 
 A6     75 
 AHV10    76 
 B10853    V972 

   B32 
   B432 
   95432 
   4 
 
West  Noord  Oost  Zuid 

-  1   pas  3  

DBL  pas  3   pas 

4   pas  4   a.p. 

  

Eerst de timing. Wat doe je als zuid? 3  ziet er heel normaal uit als je dat als 4-krt  en 3-6 

pnt speelt. Maar je opent wel de deur naar 4 . 4  bieden is misschien ook te overwegen 

maar dat bied je normaliter juist met de rode kleuren omgedraaid. En wat gebeurt er als je 

past? OW komen dan in dit geval misschien wel in 3SA en dat gaat down. 4  moet echter 

ook down met nauwkeurig tegenspel. Toch wordt 4  zeven van de 12 keer gemaakt. Alleen 

in de A-lijn gaat 4  vaker down dan dat het gemaakt wordt. Als je start met 3x klaveren, 

troeft zuid van een ‘vaste’ troefslag en dan is het gemaakt, omdat de leider na twee keer 

troef ruiten kan spelen, waarna 10 van noord in de tang komt (voor de communicatie wel 

even V deblokkeren in de tweede of derde slag). Alleen als NZ met harten starten, kun je 

4  legitiem down spelen. Hoewel niet gemakkelijk, kan de leider altijd zijn contract halen na 

-start; meteen de aftroever geven of harten switchen in slag 2 is niet meer afdoende. 



Op spel 3 was onze timing goed. 
 
Spel 3   H987 
Z/OW   HB6 
   HB1083 
   B   

 1042     B65 
 AV983    754 
 V6     A2 
 873     AV654 

   AV3 
   102 
   9754 
   H1092 
 
West  Noord  Oost  Zuid 
-  -  -  pas 
pas  1   pas  1SA 
pas  pas  2   pas 
pas  DBL  a.p. 
 
Inverted minors zorgt er eigenlijk voor dat zuid 1SA biedt, waarna oost toch nog iets 

probeert. Geen goed idee, 1SA ontkent een hoge 4-krt en zuid heeft dus minimaal 7 kaarten 

in de lage kleuren. Zelfs ongedubbeld kost 2  al 5 imp en nu werden het 12 imp. 

 

Op spel 9 was het weer de beurt aan timing én (on)nauwkeurigheid. 

 
Spel 9   102 
N/OW   A74 
   AH87 
   A874   

 854     AHV963 
 V6     1095 
 B103    94 
 V10952    H3 

   B7 
   HB832 
   V652 
   B6 
 
Tot hoe hoog bieden NZ? Qua punten zou je zeggen 3  is hoog genoeg, maar met open 

kaarten is te zien dat er altijd 10 slagen te maken zijn. Zonder hulp moet je dan als leider in 

troef 2x slaan (met 8 troeven in totaal) en dat is tegen de kansberekening in. Als oost echter 

aangeeft een 6-krt  te hebben, dan wordt de kans de kans op een 3-krt  in west (in theorie 

althans) weer wat groter en dus ook de kans dat V achter HB zit. AH slaan neemt dan 

ook de kans van Vx mee.  

Als OW echter 3x schoppen spelen dan heb je als leider ook weer 10 slagen. Hoe zijn de 

afspraken om van 854 te starten? MUD (Middle, Up, Down) of 1e,3e,5e ? Een kleine 

onnauwkeurigheid en 4  is gemaakt ongeacht hoe de leider de harten speelt. 

In de praktijk werd 4  vaker gemaakt dan down gespeeld. 



 
Spel 10  A6 
O/allen   V98 
   A10962 
   732   

 V52     10983 
 HB732    A1064 
 8     5 
 V964    A1085 

   HB74 
   5 
   HVB743 
   HB 
 
Als oost kwetsbaar iets zwaks opent met beide hoge kleuren vanaf 4-4 (niet mijn keus) dan 

biedt zuid 3 . OW zouden dan NZ naar 5  kunnen duwen. 

Als oost past, opent zuid gewoon 1  waarna noord moet kiezen hoe sterk hij zijn hand gaat 

verkopen. Wordt het een deelscore of de manche? In elk geval zijn er met open kaarten 

weer 11 slagen. De schoppen en de harten kun je over en weer troeven. Alles draait om de 

beslissing in klaveren. Met de juiste timing neem je de juiste beslissing. 

Als er echter maar 2 klaveren en 4 harten in noord liggen, dan is er een extra kans via de 

schoppen. Snijden op de V of spelen op Vxx? Als je snijdt dan kun je down. Spelen op  

Vxx is echter gratis. Eén van de klaveren in noord kan dan weg op B. 

 
Bij spel 25 ging het weer om de timing 
 
Spel 25  HV987 
N/OW   B104 
   B7643 
   -   

 3     AB104 
 9     V87 
 A10985    V2 
 AVB985    7432 

   652 
   AH6532 
   H 
   H106 
 
Opent noord met een Muiderberg? Eén van de kanttekeningen bij een Muiderberg is om niet 

te openen als je er een 3-krt in de andere hoge kleur bij hebt. Je kunt dan al snel de manche 

in de andere hoge kleur missen. Maar stel dat noord wel 2  opent, wat doet zuid dan? Bij 

ons bood zuid 4 . En dan mag je als west met je mooie 6-5 (kwetsbaar tegen niet) iets 

verzinnen. Ik denk dat Pas goed te verdedigen is. Met omgekeerde kwetsbaarheid zie ik 

mijzelf als west niet passen. Als je als west echter je nek uitsteekt, dan is de bonus 11 

slagen in klaveren (al maakt ook op dit spel niet iedereen dat). 

 

Al met al weer een leerzame avond om meer stabiliteit in ons nieuwe partnership te krijgen.  

Klaas en ik kwamen uit op +20 imp, maar met de juiste timing …… 

 

Nog 1 avond Turbo-Butler en dan de algemene ledenvergadering ALV. Komt allen! 

 


