
Afgelopen dinsdag op de club…. 
 
Dinsdag 12 februari 2019, Butler 1, 5e avond 
 
Beslissingen in de finales van de butlercompetitie 
 
Door Koeno Brouwer 
 
Henk van Doren en ik waren tot mijn grote teleurstelling afgedaald naar groep B. Het bleek 
lastig om daar weer even uit te promoveren, want enkele matige avonden deed ons zelfs in 
de gevarenzone terechtkomen. Vorige week hadden we de pech dat alle drie de slemspellen 
in handen van onze opponenten terechtkwamen, die ze ook uitboden met als gevolg circa -
30 IMP's. Dat konden we niet goed maken. Maar nu zou er toch echt iets moeten gebeuren. 
Het begin was niet hoopgevend. Een biedmisverstand bracht ons op spel 17 in 4♦ in plaats 
van 4♣. Dat had gelukkig nog geen gevolgen, maar spel 18 bracht ons wel een slechte 
score. 
 
Na de onderstaande biedserie: 
 
W N O Z 
  pas 1SA 
pas 2♣ pas 2♥ ! 
pas 3SA Allen pas  
 
kwam ik vrij normaal als west uit met ♦2 
 
18   O/NZ Joke Kool  
   AB32   

   V107   

   H3   

   6542   

Koeno   Henk 

 H109 

  

N

O

Z

W

 

 V87 

 B82  963 

 V10872  54 

 A8  VB1097 

  Chris Hartog  
   654   

   AH54   

   AB96   

   H3   

 
Die werd door Chris genomen met de 6. De leider heeft nu acht slagen als de harten rond 
zitten. Je kunt nu een klaveren naar de H spelen voor de negende slag, maar dat kan altijd 
nog. Chris speelde heel slim een kleine schoppen uit de dummy. Henk ♠8 (laag-hoog=even) 
die ik wel moest overnemen met de 9. Bekend is nu dat Chris ♦AB, ♥AH en niets in 
schoppen heeft dus minimaal ♣H, want 1SA = 15-17. ♣A naspelen betekende de negende 
slag.  
Uit arren moede vervolgde ik ♦7 voor de H. En weer speelde Chris een kleine schoppen. 
Henk ♠7 die ik wederom moest nemen. Nu waren de negen slagen binnen voor een -12, 
want een attente oost had ♠V de tweede keer kunnen inleggen en met ♣V als vervolg zou 
zuid ongetwijfeld ♣H gespeeld hebben niet wetende dat ♣A bij mij dubbel zat. Een verdiende 
mooie score voor Chris en Joke.  
 



Gelukkig maakte Henk zijn slippertje op het volgende spel onmiddellijk goed door 4♠+1 op 
fraaie wijze te maken na een tegenspelfoutje.  
 
Spel 9 gaf een boeiend biedverloop dat tot een voor onze opponenten mooie score leidde. 
 

 

 
W N O Z 
 1♣ pas 1♥ 
3♠ Dbl 4♠ 5♥ ! 
Allen pas    
 
Jos bood niet de ongeboden kleur, waarvan je zou verwachten dat zijn partner die ook had 
na het doublet, namelijk ruiten. Hij bood 5♥ ‘want dat zat erin’ constateerde hij opgelucht en 
wij waren de dupe (-6). Dat scheelde ons 12 IMP's want 5♦ ging steeds één down voor +6 
voor OW. Overigens 6♣ is een goed contract en dat zit er ook in. In de B-lijn boden Chris en 
Joke 5♣+2 maar niemand 6♣. In de A-lijn waren Hans Kreuning en Willem Schneider de 
enigen die 6♣ boden (en maakten) voor een zeer verdiende +12 IMP's.  
 
Op het volgende spel namen Jos en Rik opnieuw de goede beslissing: 
 
 
12   W/NZ 

Rik  

   AV2   

   B1054   

   43   

   AH106   

    

 10975 

  

N
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Z

W

 

 H863 

 9762  8 

 6  HB95 

 8743  VB92 

  Jos  
   B4   

   AHV3   

   AV10872   

   5   

 
 

9  N/OW Rik Doodkorte  
   5   

   A6   

   H765   

   AHV732   

Koeno   Henk 

 AHB972 

  

N

O

Z

W

 

 108643 

 10  B943 

 VB82  3 

 B4  1085 

  Jos Uijterwaal  
   V   

   HV8752   

   A1094   

   96   



W N O Z 
pas 1♣ pas 1♠* 
pas 1SA=12-14 pas 2♥** 
pas 3♥*** pas 4♦=cue 
pas 4SA pas 5♦= 0/3 
pas 6♥   
 
* transfer Walsh: geen 4+ Major of 5+♦ + 4krt Major, MF 
**  5+♦+4♥, MF 
*** 3♥, mooiere kaart dan 4♥ 
 
Een mooie biedserie die eindigde in een goed slem dat nog wel gemaakt moest worden. 
Jos had daar niet zoveel moeite mee na de uitkomst met schoppen. Hij speelde ♠A en ♣A en 
H waarop hij een schoppen weggooide. Daarna speelde hij onmiddellijk ruiten voor de V en 
♦A getroefd door west die klaveren naspeelde, getroefd in zuid. Jos troefde vervolgens twee 
keer de lange ruiten af en haalde en passant de troeven eruit. Mooi gespeeld want als je 
eerst een keertje troef trekt in slag vier dan ga je down omdat de troeven 4-1 zitten. Dat 
overkwam enkele paren. Vele paren maakten wel 12 slagen in een hartencontract maar 
boden meestal geen slem. Pech tegen goede spelers zoals Jos en Rik aan te lopen met een 
slemspel dat dan geboden en gemaakt wordt.  
Geluk hadden we ook, bijvoorbeeld in het volgende spel.  
 
16    W/OW Henk  
   1082   

   B109643   

   V   

   H107   

Gerard 
Elsendoorn 

  Rob Pronk 

 73 
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W

 

 B965 

 7  AHV852 

 A108732  5 

 A832  65 

  Koeno  
   AHV4   

   -   

   HB964   

   VB94   

 
W N O Z 
pas 2♦ 2♥ Dbl 
3♦ pas 3♥ Dbl 
Allen pas    
 
Na een pas opende Henk met 2♦= 6♥ zwak, of iets sterks. Rob, niet te verwarren met Jan 
Pronk maar wel met dezelfde sociale inborst, geloofde natuurlijk nooit dat Henk een zwakke 
2♥ had. Hij bood zijn mooie 6-kaart. Mijn doublet betekende partner als jij die zwakke 2♥ 
hebt, mag je passen. Gerard dacht wellicht dat de 2♥ van partner een soort take out doublet 
was, bood daarom 3♦ (inviterend, anders 2SA?). Rob herbood zijn harten. Dat werd 
natuurlijk opnieuw gedoubleerd. Het werd niet geweldig afgespeeld. Rob alias Jan gunde 
ons drie down voor 13 IMP's.  
 
Alle tops en dalen leidden tot een score van +37 waardoor we in elk geval buiten de 
gevarenzone raakten.  


