
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
3e avond Butler I, 22 januari 2019 
 

To bid or not to bid 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Laat ik het eerst even hebben over de 2e Divisie, Oost. Afgelopen zondag speelden we de 

laatste twee wedstrijden. We stonden iets beneden 10 gemiddeld maar het was toch nog 

geen gelopen race. We mochten aftrappen tegen één van de bijna-zekere degradanten: 

Bivoo. We speelden een prima wedstrijd en stonden halverwege bijna 30 imps voor. Onder 

mee doordat Bivoo tegen ons twee keer downging in slem (eenmaal 7♥, 1 down, waar Rik en 

Dick in de manche bleven). In de 2e helft bood Bivoo nogmaals 7♥ tegen ons waar zoals het 

afgespeeld werd de troeven 4-2 of 3-3 moeten zitten(!) met ♥B bij Paul. Daarnaast moest 

Paul ♦Vx hebben, terwijl de leider wist dat ik vier ruiten had. Soms zit het mee, soms kost het 

ons 17 imps en is de zege minder markant dan gehoopt. Toch 13 VIPS, een totaalstand van 

122 VIPs uit 12 wedstrijden. Maar het kon nog steeds misgaan. En het ging bijna mis. Paul 

en ik hadden een mindere tweede helft (we stonden 9 imps voor halverwege) onder meer 

omdat ik geen uitkomstdubbel gaf met ♦H7543. Zal ook niet ieders keus zijn. We haalden 6.6 

VP en nu was het wachten op de uitslag van Interbridge... Als zij 16 VP haalden zouden we 

degraderen. Ze haalden er 14... Pfff. Op de NBB site staat dat er nog een protest loopt. Als 

Onstein 6 dat verliest zakken ze onder ons én Interbridge. Wij zijn veilig. 

Nu mochten we weer wat meer ontspannen aan tafel zitten in onze A-lijn. Ik was van plan om 

wat vaker een uitkomstdoublet te geven en agressief te blijven bieden. Vraag is waar 

agressiviteit stopt en stupiditeit begint. Niet eenvoudig te beantwoorden met slechts 25% van 

de kaarten in zicht. We begonnen tegen Louk Herber en Jan Meijer. 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul   Louk   Jaap  Jan 

-  -   pas  1♣ 

pas  1♦ *  pas  1♥ * 

pas  2♦ *  dbl  pas 

pas  3SA  allen pas 

 

Het eerste ruitenbod (belooft harten) laat ik 

passeren maar als ook 2♦ wordt gealerteerd en 

wordt uitgelegd als een soort mancheforcing 

checkback, geef ik een licht uitkomstdoublet.  

  

Allemaal prima, dat doublet, maar dan moet ik natuurlijk geen ruiten starten. Als Paul 3SA 

durft te doubleren voor klaveren(?) en ik start die kleur dan weet Paul wel welke switch hij 

moet vinden. 3SA contract was uiteraard geen goede score voor ons. 

Op de volgende tafel mochten we tegen Aris Verburgh en Jan-Willem van Oppen: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Jan-Willem  Jaap   Aris  Paul 

1♣  1♦   1♥  pas 

2♥  dbl *  4♥  4♠ 

dbl  allen pas 

 

Ik volg eerst met 1♦ en geef via doublet in de 

tweede ronde aan dat ik over heb, en bovendien 

iets in schoppen. Paul weet ook van doorbieden 

en biedt 4♠. “When in doubt, bid 4♠ over 4♥” (Larry 

Cohen). 

 

Het zou een mooi verhaal zijn ware het niet dat Paul uitgaat van een 2-1 verdeling in 

schoppen en niet tegen een ruitenintroever aan wil lopen. Dus ♠A en -800. Wel goed 

doorgeboden natuurlijk. Als ik mag starten is 5♥ in gevaar, want ik leg ♣A op tafel en krijg 

een introever als partner met troefaas aan slag komt. Paul gaat de klaverstart uiteraard niet 

verzinnen. 

Een tafel verder treffer we Jan Tulp en Dirk-Jan Vonk. “It was wild”. (Eddie Kantar). 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan  Jaap   Jan  Paul 

-  -   -  pas 

pas  1♠  2♦  pas 

2SA  3♥  5♣  5♥ 

dbl  pas  6♣  pas 

6♦  ? 

 

Het bieden is op akelige hoogte aangeland. Ik zie 

6♥ niet gemaakt, en wellicht maak ik een 

schoppen en troefaas. Dus ik doubleer. Ik was de 

enige niet. 

Uiteraard vliegt 6♦ met deze bizarre verdeling over tafel. 6♥ daarentegen gaat maar 1 down. 

Het antwoord op de centrale vraag was hier ontegenzeggelijk “Bid! (and don’t double)”. 

Overigens mocht meer dan de helft van de zaal zes-laag spelen, al dan niet gedoubleerd. De 

score viel dus nog relatief mee. Een spel later komt er meteen weer iets moois langs: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan  Jaap   Jan  Paul 

1♠  2♥   3♥ *  4♥ 

4♠  pas  pas  5♥ 

5♠  pas  pas  ? 

 

Paul biedt alsnog 6♥ en dat blijkt te hoog.  

 

  

Het contract is niet kansloos (als Dirk-Jan Naast ♦A ook ♦V heeft dan gebeuren er mooie 

dingen) maar dat was vandaag niet zo. 5♠ is ditmaal down want naast zuid’s 2 azen maak ik 

nog ♦H. Hier was “no bid” het juiste antwoord. Velen deden dit goed. 

 

Twee tafels later hadden we de eer tegen Hans Kreuning en Willem Schneider te spelen. Ik 

kreeg de kans mijn uitkomstdoublet te oefenen: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Hans   Jaap  Willem 

pas  1♠   pas  1SA 

pas  2♣ *  dbl !?  rdbl !! 

pas  ? 

 

Willem alerteerde 2♣ en ik doubleerde voor de 

uitkomst. Willem redoubleerde maar Hans geloofde 

mij en bood door. Het bieden eindigde in 4SA, te 

spelen door Willem. 

 

 

Partner kon niet eens klaver starten, en 2♣ xx met twee overslagen levert 1560 op. Daar zijn 

we dus ontsnapt. Geen goed uitkomst-doublet. To bid or not to bid? No bid, Hans ☺.  

Overigens eindigde het bieden op bovenstaand spel in 4SA, wat kansloos was. Oef! 

 

Op de laatste tafel traden we aan tegen Hendrik Bijker en Dennis Kruis. Voor de laatste maal 

kwam de centrale vraag van de avond langs, en wel op spel 6: 



 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul    Hendrik Jaap  Dennis 

-  -   1♠  2SA * 

3♥  5♦  5♥  pas 

pas  dbl  allen pas 

 

Ik open qua punten heel licht, maar ik vind het ook 

zowat om een pasrondje te nemen met deze hand. 

Agressiviteit loont meestal. Dennis biedt een 

unusual SA; Paul biedt 3♥ en na 5♦ gok ik 5♥. Dat 

wordt meegenomen door Hendrik.  

 

 

5♥ is een zeer redelijk contract maar de harten zitten wat scheef. Hendrik start echter zijn 

singleton schoppen en op dat moment heeft Paul ineens kansen, en hij benut deze. Soms is 

doorbieden niet goed, maar loont het alsnog.  

Hendrik en Dennis pakken overigens wel wat punten terug door op spel 8 groot slem in 

harten uit te bieden. Daar hadden ze minstens 8 rondjes voor nodig en ik vrees dat ik niet in 

staat ben de biedserie te reproduceren.  

 

 
Leider hoeft alleen maar twee klaveren op tafel in te troeven. In totaal werd slechts drie keer 

groot slem bereikt. Chapeau voor die bieders! 

 

 


