
Afgelopen dinsdag op de club… 
 
30 oktober 1918, Howell I 1e sessie 
 
Wisselvalligheid troef 
 
Door: Koeno Brouwer 

 
Na de interne viertallen kwam in vorige jaren een butlerserie, wellicht ter oefening nog voor 

de externe viertallencompetitie. Een nieuw seizoen, nieuwe inzichten dus nu maar eens een 

parenserie. Paren is toch een ander spelletje dan butler. Daar had mijn partner, Henk van 

Doren, in onderstaand spel zo zijn eigen gedachtes over.  

 
10   O / Allen Henk   
  ♠ 543   

  ♥ V   

  ♦ B1092   

  ♣ HV1042   

Aris Bremer   Nico Verhoef 

♠ HV 

  

N

O

Z

W

 

♠ 762 

♥ 97654 ♥ AH82 

♦ V73 ♦ 8654 

♣ 753 ♣ A9 

  Koeno  
  ♠ AB1098   

  ♥ B103   

  ♦ AH   

  ♣ B86   

 
Na mijn 1SA (14-16) bood hij 2♣ (Stayman) omdat hij vond dat het met zijn mooie 5-kaart 

klaveren wel eens een manche kon worden. Dat lijkt toch wat meer op butler-gedachtes? 

 
 

 
3♣ betekende een 5-kaart ♠ met een minimum van 14 punten. Gelukkig had ik geen 5-kaart 

harten want dan zou een manche ver weg geweest zijn. Toch besloot Henk maar te passen 

op 3♠. Met een maximum en een 5-kaart ♠ zou ik 3♠ hebben geboden. Dan had Henk 

ongetwijfeld de manche vol gegooid. Aris kwam uit met ♥4 voor ♥H vervolgd met ♠2. Nu kun 

je ♠A nemen, twee hartens aftroeven en vermoedelijk twee schoppen, één harten en één 

klaveren afgeven voor contract. Niet wetende dat ♠HV sec zaten. Ik zag kansen om 

eventueel de klaveren te benutten en een slag meer te maken.  

Deze hebberigheid kwam mij duur te staan. Ik legde klein. Aris pakte ♠H. Tja, dan denken 

piepeltjes waarvoor hij mij kennelijk versleet dat men niet de V heeft. Die gedachte was 

overigens helemaal terecht, want ik wikkelde, toen Aris niet met schoppen (verdacht 

natuurlijk) vervolgde, "bekwaam" af naar een eindpositie.  

  

W N O Z 
  pas 1SA 
pas 2♣ ?? pas 3♣ 
pas 3♥= tr pas 3♠ 
allen pas    



Inmiddels waren er twee hartentjes afgetroefd, drie keer ruiten gespeeld en een klaveren 

voor het A van oost die mij opnieuw een harten liet troeven. Daardoor waren mijn schoppens 

ingekort tot A10. Nu speelde ik de derde klaveren die oost kon introeven. Oost kon ook nog 

steeds vier keer ♠H hebben. Hij vervolgde echter met zijn vierde ruiten die ik triomfantelijk 

troefde met ♠10 maar tot mijn verbijstering overgetroefd zag door ♠V van Aris van zijn secce 

HV ! Toen was ik dus onverwacht één down i.p.v. contract +1 voor een complete nul.  

 
Op spel 11 begon de bieding met een multi 2♦ door west, pas van noord en 2♥ (pass or 

correct) door oost: 

 
12  W / NZ Henk  
  ♠ 9543   

  ♥ 94   

  ♦ AVB1032   

  ♣ 3   

Aris    Nico 

♠ 7 

  

N

O

Z

W

 

♠ AV82 

♥ HV10763 ♥ 8 

♦ H87 ♦ 964 

♣ B107 ♣ V9854 

  Koeno  
  ♠ HB106   

  ♥ AB52   

  ♦ 5   

  ♣ AH62   

 
Wat bied je nu als zuid? Ik vond dat ik nu in actie moest komen omdat het anders heel goed 

kon zijn dat er uitgepast werd. Ik koos voor doublet.  

 
W N O Z 
2♦ pas 2♥ dbl 
pas 3♠ ! pas 4♠ 
Allen pas    
 
Ik was als zuid blij 3♠ bij mijn partner te horen en verhoogde naar 4♠. Zuid kan ook 

overwegen 2SA te bieden met zijn hand en met een beetje mazzel kom je dan na een 

puppet ook in 4♠. Het is vrij eenvoudig te maken met een ruitensnit. 

Remco Brüggemann, die tot en met het doublet hetzelfde biedverloop voorgeschoteld kreeg, 

besloot als noord 3♦ te bieden. Henk Willemsens als zuid beëindigde toen de bieding met 

3SA dat volstrekt kansloos is. Henk kwam er af met één down.   

 

De laatste ronde tegen Hans Kreuning met maat Willem Schneider. Dat is altijd erg gezellig 

en het wachten is dan op een aanbod van Hans om iets te drinken. Het was 11 uur dus tijd 

voor een wijntje. Dat gebeurde niet alleen in materiële zin maar ook in figuurlijke zin:  

 

  



In spel 13 opende Hans wat luchthartig met 1SA (11-14) met 15 punten. Zijn maat met 10 

punten en een 5-kaart harten van de 10 besloot te passen. Zowel 3SA als 4♥ kon gemaakt 

worden. Er moet vermeld worden dat het wel erg pechvol voor Hans was, want hij had maar 

één puntje meer en een slechte 4333 verdeling zonder één aas. Dus eigenlijk wel een 1SA 

opening in hun systeem. Het probleem zat meer in de vrij grote range van hun 1SA waardoor 

het voor Willem erg onwaarschijnlijk was dat er een manche in zat. Als je zoals wij 1SA 14-

16 speelt, dan bied je met de andere hand ongetwijfeld een manche.  

 

Pech dus, maar Willem maakte dat in het volgende spel goed door 4♠ te bieden en 

gedoubleerd door mij te maken:  

 
14  W / OW Hans  
  ♠ A643   

  ♥ 109543   

  ♦ 4   

  ♣ 873   

Koeno   Henk 

♠ H2 

  

N

O

Z

W

 

♠ 87 

♥ VB762 ♥ A 

♦ H8 ♦ AB109653 

♣ B642 ♣ V109 

  Willem  
  ♠ VB1095   

  ♥ H8   

  ♦ V72   

  ♣ AH8   

 
W N O Z 
pas pas 1♦ 1♠ 
2♦= 5+♥ 4♠ pas pas 
dbl Allen pas   
    
 
Na de start met ♦H werd het contract gemaakt omdat zowel ♥H als ♠H goed zaten voor 

Willem. Het werd in de A-lijn maar één van de vier keer niet gedubbeld. Ongedoubleerd laten 

spelen was al weinig (25%) maar nu slechts 6%. Theoretisch kan het down door met een 

harten te starten voor de secce A van partner die dan met een kleine ruiten west aan slag 

kan brengen voor een harten introever. Dat verzon ik helaas niet. 

 

  



Ook het derde spel viel uit in het voordeel van Hans en Willem uit, want ze boden mooi 6♦ uit 

dat +1 gemaakt werd voor bijna 70%. Het was 1-2 voor Hans en Willem dus het werd weer 

tijd voor een cadeautje van Hans. De wijn smaakte ons goed en Hans was in een wat 

onverschillige en jolige stemming.  

 
16  W / OW Hans  
  ♠ B832   

  ♥ 10   

  ♦ AV872   

  ♣ 3   

Koeno   Henk 

♠ H 

  

N

O

Z

W

 

♠ AV105 

♥ HV97 ♥ AB2 

♦ 1094 ♦ HB3 

♣ H7632 ♣ VB5 

  Willem  
  ♠ 9764   

  ♥ 86543   

  ♦ 65   

  ♣ A10   

 
 
W N O Z 
1♣ 1SA !! Dbl= * Red= ** 
pas 2♠ Dbl= *** Allen pas 
 
1SA= 5+kaart ♦ en een 4-kaart hoog. Zeven punten, volgens Hans voldoende! 

*   = dat gaan ze niet maken 

**  = als dat ♠ is mag je 2♠ bieden. 

***= het zal wel maar dat maken ze ook niet. 

 

Het tegenspel ging vloeiend: uitkomst ♣V genomen door het A en een kleine harten uit de 

dummy genomen met ♥V. ♠H hield en een kleine klaveren na voor ♣B. ♠A en V en een derde 

schoppen. De schade was uiteindelijk -1100 en een beteuterde Hans. 2-2 

 

De avond eindigde in iets meer dan 50% voor ons.  


