
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Turbo-butler, 1e avond, 7 mei 2019 
 
Weinig turbo-spelletjes en veel misfits 
 
Door Jaap Hazewinkel 
 
Leuke formule, die turbo-butler. Paul Schriek en ik waren net uit de A-lijn geknikkerd; we 

mochten meteen proberen terug te komen. Nou heb ik al eens eerder gezegd dat butler dan 

wel viertallen meer ons ding is dan het paren-spelletje. Hoewel we een paar rampen leken te 

hebben (daarover later meer) dachten we iets boven het midden gescoord te hebben. Niet 

dus, we waren eerste geworden met (slechts) 35 imps. Het woord ‘slechts’ heeft in dit geval 

betrekking op de relatief lage score voor de winnaars in de diverse lijnen.  

Dat geeft aan dat er behoorlijk wat deelscore-spelletjes waren. Heel leuk in een avondje 

Howell, maar minder spannend in de wedstrijdvorm van de avond. Op onze eerste tafel 

(spellen 1-4) bijvoorbeeld waren het vier deelscores, waarvan drie keer het contract van 3♦. 

 

Nou zijn er 28 spellen en er valt wel degelijk genoeg over te vertellen. Ik kreeg mooie handen 

maar er waren nog al wel wat misfits. Op spel 5 hadden we geen misfit maar we werden er 

niet blij van: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

   Jaap    Paul 

-  1♥   1♠  2SA 

pas  3♣ *  pas  4♥ 

allen pas 

 

2SA geeft minimaal een inviterende hand aan met 

zeker vier harten mee. Ik tel 6 losers in LTC en dan 

heeft ♠V niet eens waarde. Met 3♣ geef ik aan 

zeker de manche te willen proberen (in paren zou 

ik met 3♥ volstaan hebben).  

Paul zou na 3♥ bij mij hebben kunnen passen, 

maar of hij dat gedaan zou hebben is niet duidelijk. 

 

4♥ is een hopeloos contract. Ja, ik had hoop toen oost aftrapte met ♠B, want die kon ik laten 

doorlopen naar ♠V. Helaas had oost ♠H niet. Kosten? 1 imp slechts. In de hele zaal wisten 

slechts 2 paren in 3♥ te blijven hangen. Niet zo gek als je bedenkt dat 4♥ maakt als zuid niet 

♠A maar ♦A heeft. 

Op spel 10 heeft de leider een akelige keus in één van de weinige slemspellen. We speelden 

tegen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk: 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Rob  Jaap  Gerard 

-  -   pas  1♦ 

1♠  2♦ *  3♠  pas 

pas  4♣  pas  4♥ 

pas  4SA  pas  5♥ 

pas  6♦  allen pas 

 

• Inverted minor 

Mooi geboden. Nu nog maken. 

 

Paul start ♠H en Gerard neemt. Met een t.z.t. ingetroefde schoppen is het probleem alleen te 

vinden in de ruitenkleur. Je moet dus een safety-play toepassen. Als deze 4-1 zit met ♦VBxx 

op één hand dan moet je aan de goede kant beginnen. Je kunt kiezen uit beginnen met ♦H 

en dan een ruiten naar de 10; je kunt echter ook beginnen met ♦A en dan een ruiten naar de 

9. Zeg het maar. West heeft waarschijnlijk meer punten dan oost wat wijst op variant 1; west 

heeft ook meer schoppen dan oost, wat wijst op variant 2. Gerard koos fout en u begrijpt 

waarom wij bovenaan eindigden. Voor deze impen hebben we geen bijzondere inspanning 

hoeven leveren! 

Even later is het op dezelfde tafel aan mij om het zitsel te raden in een verraderlijk contract: 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Rob  Jaap  Gerard 

3♣  pas   3SA (?) pas 

pas  pas 

 

Je pakt een mooie negentienpunter op en je ziet 

partner naar het stop-kaartje grijpen. Dan weet je 

wel hoe laat het is. Misfit! 

 

Ik bood 3SA, dat kan zomaar een kans hebben. Ik 

wist niet dat 3SA zoveel beter zou zijn dan pas, 

maar met dit zitsel had ik sowieso meer dan gelijk. 

 

Vraag is natuurlijk wel of je 3SA moet bieden, of 3♥. Ik was bang dat partner zonder 

aansluiting 4♣ zou bieden en dat wilde ik niet. Een handige afspraak is nu gemaakt; als één 

van ons 3M biedt na 3♣ of 3♦ geeft het opvolgende bod aan dat je geen aansluiting hebt voor 

de major, maar je gaat in ieder geval nooit 3SA voorbij. 



Dan het afspelen. 3SA en 4♥ zijn altijd gemaakt. 4♥ lijkt niet zo moeilijk maar in 3SA moet je 

wel een hele fijne neus hebben. In eerste instantie lijkt het erop dat je altijd een entree hebt 

(dat is ook zo; speel maar naar ♥7 (voor de tien), daarna naar ♥9. Maar noord laat gewoon 

de tweede harten houden. Incasseer je dan ♣AH dan heeft noord ♥A als entree om nog drie 

klaveren op te rapen. De crux is dus dat je begrijpt dat je de schoppen moet elimineren (laat 

zuid maar twee schoppenslagen maken; daarna incasseer je 1 ruiten en vervolgens kun je 

noord ingooien. Ik begon na een schoppen voor ♠9 en ♠V met ♥H. Ja, die hield. Maar een 

tweede harten onthulde het zitsel.  

Nu moest ik ♥V leggen. Oost moest nemen en speelde schoppen. Je legt een honneur in, die 

houdt. Nu schoppen doorkaarten! Maar dat deed ik niet, en ging down. Hoe je moet raden dit 

zo af te spelen weet ik niet; mijn ♣AH lagen er in slag 12 nog maagdelijk bij.... Wellicht is dit 

er eentje voor de West-test van Henk. 

Op spel 13 was er een echte misfit: 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  pas   pas  1♥ 

pas  1♠  pas  3♦ * 

pas  3♥  pas  4♥ 

allen pas 

 

Ook dit is Gazilli: 3♦ belooft 5-5 met 14-16 punten. 

Ik geef false preference maar Paul gooit toch de 

manche vol.  

Met 2SA na 1♠ zou Paul een mancheforcing 5-5 

hebben aangegeven.  

 

Oost-west hadden geen moeite dit down te spelen. Dit kostte slechts één imp omdat meer 

paren hierop overboord gingen. 3♥-1 zou zelfs hebben opgeleverd! 

Het volgende spelletje was leuk om te spelen. Ook Koeno en Svend speelden hetzelfde 

contract en we maakten het allebei, maar Svend speelde het wel beter af.  



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

-  -   pas  pas 

1♥  2♦  pas  2♠ 

pas  3♣  pas  3♦ 

allen pas 

 

Ook hier lijkt double dummy 3SA niet zo’n gek 

contract te zijn. Zowel in 3SA als in 3♦ zijn formeel 

8 slagen beschikbaar. 3SA heeft een fijne premie. 

Maar 3SA downspelen is weer makkelijker dan 3♦ 

verslaan.  

 

Goed, 3SA, daar zaten we niet in, maar in 3♦. We krijgen schoppenstart voor ♠H, ♠A en 

getroefd. Ik speelde nu drie keer troef, Svend speelde al zijn troeven. Nu lieten we ♥8 razen. 

Die hield bij Svend. Als hij nu nog een keer harten speelt neemt west ♥V, ♥A en harten na en 

wacht dan tot hij ♣A mag maken om de rest van de harten op te rapen.  

Svend loste dit op door een klavertje onderuit te spelen. Oost west moeten nu zelf de klaver 

terugspelen waardoor je twee klaverslagen maakt naast twee harten en vijf ruiten. Als ze 

harten of schoppen inspelen zijn ze niet beter af. 3♦ kan overigens down als oost geen 

schoppen start. 

 

Op spel 17 het spel wat het duurste aanvoelde van de avond, maar dat bleek slechts 3 

impen in de min te betekenen. Tegen Hendrik-Jan te Winkel en Patrick Schenkhuizen: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  HJ  Jaap  P 

-  4♥   5♣ (?)  dbl 

allen pas 

 

Bied je 4SA of 5♣? Partner Paul vond 4SA beter, 

maar gelukkig vond Henk Willemsens 5♣ normaal. 

Het ging wel 3 down voor -500. 5♦ heeft nog wel 

kansen als zuid geen ♣ start. 

  

Henk Willemsens en Remco Brüggeman boden 

door tot 6♥, uiteraard gedoubleerd. Maar wel 

gemaakt toen Remco ♠V vond! 

 

Dan een aardige 3SA op spel 24: 



  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

  Jaap    Paul 

pas  pas   2♠ *  ? pas 

3♣  pas  pas  pas? 

 

* Muiderberg 

 

Ik begrijp ook wel uit het vragen en denken dat 

Paul met een opening met schoppen zit. Maar 

betekent dit dat doublet van mij na 3♣ voor straf is? 

Lijkt wel wat voor te zeggen, ook als Paul snel 

gepast zou hebben. West zal zelden uit weelde 3♣ 

bieden. Hoe dan ook, Paul doubleerde ook niet in 

de uitpas (dat had ik laten staan!). 

 

Alsof ik een gedoubleerde deelscore tegenspeel start ik met troef  en het gaat 3 down. Maar 

3SA is gemaakt. Hoe dan? It’s all in the small, zou Henk zeggen. Stel dat west een harten 

start; oost neemt ♥H en speelt ♥B na. Je ♥V maakt de slag. En nu?  

Je steekt over in ruiten (fijn dat ♦V naar beneden komt!) en speelt ♠10, gedekt en genomen 

in zuid. Nu weer in ruiten naar noord en een schoppen. Door de opening weet je dat je de 6 

kunt leggen als oost klein speelt. Oost speelt echter ♠8 maar je hebt nog een ruiten-entree 

om de snit te herhalen. Wissel ♠6 en ♠5 om, en 3SA is kansloos. 

 

Tenslotte nog een aardige 3SA waarin de start uiteindelijk beslissend is. Tegen Robin de 

Kater en Peter Spanjaart.  

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Robin  Jaap  Peter  Paul 

-  -   pas  pas 

2♦*  dbl  pas  3SA 

allen pas 

 

* Multi 

 

Ik was enigszins verrast door het 3SA-bod van 

partner na zijn voorpas. Ik ben gelimiteerd tot 14 

punten... 

 

Robin heeft precies één kans om het down te spelen: ♣8 starten. Peter moet ♣H bukken 

maar wel aansignaleren. Dat is geen sinecure. Robin start echter ♠B en dan kan het niet 

meer down; Peter kan van zijn kant de klaveren niet aanvallen. 

 

Volgende week speel ik met een andere speler, Paul is even op vakantie.  

 


