
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB…. 
 
Butler-competitie, 2e avond, 5 november 2019 
 

De manche bieden of niet? 

 

Door Jaap Hazewinkel 
 

Tijdens de tweede avond van de butlercompetitie dit seizoen waren er opvallend veel 

spelletjes waarbij de beslissing om de manche te bieden of niet, van belang was voor de 

score. Zoals we weten is een manche bieden in deze spelvorm goed als de manche 50% 

kans heeft (niet kwetsbaar) of zelfs nog minder kansrijk (kwetsbaar). In de praktijk is het 

absoluut niet mogelijk de kansen van een manche correct in te schatten, zeker omdat de 

tegenpartij de communicatie in het bieden waak verstoort. 

 

We startten tegen Peter Hasperhoven en Willem Jan Ritman: 

 
Willem-Jan past de Regel van 11 toe en opent tweede hand 4♥. Nou ben ik best een fan van 

de Regel van 11(00) maar of ik dat met deze lege 6-kaart kwetsbaar zou hebben 

aangedurfd? Ik denk van niet. Partner Paul Schriek start een passieve ♠9 en een keiharde 

verliezer kan worden weggepoetst, maar gelukkig gaat het alsnog 1 down. 

 

Een spel later bieden de heren opnieuw de manche, en wel 4♠: 

 



Klaveraas en schoppenheer zitten goed; niet echt een kansrijke manche maar in de B-lijn 

miste niemand deze. Geen score. Alleen in de A-lijn en in de D-lijn werd deze manche 

meerdere malen “gemist”. 

 

Op de derde tafel tegen Marc Mentink en Frans Lejeune een opgelegde manche met een 

bijzondere speelfiguur. Ik mocht de penningmeester in een 3-kleurendwang met 2 verliezers 

brengen. Maar we misten wel slem: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul  Frans  Jaap  Marc 

-  -   -   1♠ 

2♥ (?)  pas  2SA  pas 

3SA  allen pas 

 

Paul haalt Michaels niet van stal (we hebben 

Ghestem afgezworen) waardoor we de klaverfit 

missen en daardoor slem. Alleen in de C-lijn werd 

6♣ bereikt door Rias Bonnema en Tim Rasser. 

 

Marc startte met ♠2. Omdat ik geen andere oversteek heb dan in ruiten, besluit ik de 

klaverheer dan maar gewoon af te geven. Contract zekerstellen is namelijk mijn eerste 

prioriteit. Marc wint de tweede klaverslag en speelt harten. Ik leg de vrouw want noord zal 

zo’n beetje puntloos zijn. Ik speel dan ook ♥A en een harten na, maar de harten zitten niet  

3-3. Marc kan nog een harten incasseren maar ziet dat het dan niet downgaat en switcht 

naar ♠V. Ik gooi ♦V af op tafel en win met ♠H. 

Nu incasseer ik de klaveren en eindig met ♥85 en ♦8 tegenover ♠10 en ♦AB. Marc mag nog 

iets afgooien met ♠B, ♥B en ♦H2 in handen. Hij besluit tot ♦2, maar ik had hem uitgeteld en 

speel een ruiten naar mijn aas. Een dwang in drie kleuren, maar geen repeterende helaas. 

Toch leuk! 

 

Op spel 4 terug naar het thema: 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

 Paul  Frans  Jaap  Marc 

2♦ *  pas  2♥  pas 

pas  pas 

 

Paul is te laf om hiermee 3♥ te openen en besluit 

tot een multi 2♦. Ik bied 2♥ en noch Frans noch 

Marc kon voldoende reden vinden om erin te 

komen. Nu is 3SA na een schoppenstart van mij 

kansloos, maar het blijkt wel 5♦ te zijn als dit in 

noord gespeeld wordt. 

Paul’s lafheid werd verder beloond omdat 2♥ nog 

gemaakt wordt ook! 



Even later maakt Paul een biedfout. Soms wil je dat de bieding iets betekent maar heb je 

toch ooit iets anders afgesproken (tegen Hans Verveer en Theo Fonville): 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Hans  Jaap  Theor  Paul 

-  -  pas  pas 

3♣  dbl  4♣!  dbl? 

pas  4♠  dbl  pas 

pas  pas 

 

Paul wil natuurlijk 4♣ bestraffen want dat gaat 

down. Eentje maar overigens. Maar doublet na 4♣ 

betekent gewoon: ik heb ook majors partner, welke 

is je beste? 

 

Daar wist Theo wel raad mee! Het eindigde met twee kwetsbare downslagen. Nou was 4♠ in 

NZ een razend populair contract, maar alleen in de A-lijn (twee keer) en in de B-lijn (één keer 

maar dus wel tegen ons) werd het contract gedoubleerd. 

 

We schrijven de zesde ronde als we tegen Hendrik-Jan te Winkel en Patrick Schenkhuizen 

aantreden: 

 

  

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Patrick  Jaap  HJ  Paul 

-  1SA *  2♠  dbl 

3♦  3♥ *  pas  pas 

3♠  allen pas 

 

Het blijkt 4♥ te zijn voor ons maar dat te bieden met 

22 punten samen is wat veel gevraagd. Mijn 

opening belooft 12-14. Paul’s doublet is info en 

Patrick geeft zijn kleur aan en later zijn steuntje 

voor schoppen. 

In de tussentijd wilde ik de hartenstart wel 

vastleggen. 

 

Paul start inderdaad ♥V en vervolgt de kleur, getroefd door Hendrik-Jan. Hij vervolgt een 

schoppen naar de heer. Omdat hij ook heel goed ♠VB kan hebben duik ik de eerste 

schoppenslag. Ik neem de tweede en speel ♣B, de 10 op tafel scoopend. Uiteindelijk maken 

we vier klaverslagen en de twee slagen in de majors voor twee down. Dit won omdat 

niemand de manche had geboden.  



Als Hendrik-Jan ♠VB zou hebben gehad en ik de eerste schoppen zou hebben genomen, 

dan kon hij de tweede klaver op tafel troeven, oversteken naar ♦V, troeftrekken en de rest 

claimen. ♠A duiken was de juiste kaart, al maakte het bij dit zitsel niet uit. 

 

Op de laatste tafel speelden we tegen Eminencegrix, die voor de avond een partnership was 

aangegaan met Rob Groenenboom. Het werd een waardige afsluiting van de avond.  

 
Rob speelt 3SA vanuit west. Ik start vanuit noord met ♣4 en het contract is binnen. Het lijkt 

erop dat de start van bijvoorbeeld ♥8 het leider moeilijk zal maken; immers leider kan nooit in 

zijn hand komen. Hoewel....   

Leider neemt ♥H, incassseert ♦AH en speelt een klaver naar de boer. Je neemt in noord ... 

en bent ingegooid. “Nooit” is een rekbaar begrip bij bridge! 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rob  Jaap  Jan  Paul 

-  1♠  dbl  pas 

1SA  dbl *  rdbl **  pas 

pas  ? 

 

Als Rob 1SA biedt geef ik met doublet mijn 

overwaarde aan. Jan Meijer verhoogt de stakes 

door te redoubleren; immers 1SAXX is de manche 

en die hebben ze hiermee geboden. 

Rob kijkt een tijdje naar rdbl en besluit dat het 

business is.  

 

 

Vervolgens is het aan mij. Ik heb zes slagen, maar heb ik ook een zevende? Veel down zal 

1SA niet gaan, als het al downgaat, dus uiteindelijk vlucht ik wat lafjes naar 2♠. Het gebeurt 

niet vaak dat, als tegenstanders een manche bieden, je dat op 2-niveau ongedaan kan 

maken. Mijn vluchtgedrag bleek terecht. De premie kwam toen Jan startte met ♣AH en klaver 

doorspeelde (blijkbaar een misverstand over het signaal) waardoor ik mijn ♦10 kon afgooien 

op ♣B en de schoppensnit kon nemen. Toen de troeven 3-3 zaten had ik ineens een 

overslag! 



 

Tenslotte perste Paul de oppositie in een onfortuinlijke manche: 

 

 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Rob  Jaap  Jan  Paul 

1♠  pas  2♦  4♥ 

pas  pas  4♠  pas 

pas  dbl  allen pas 

 

Ik zat klaar om 1♠ te volgen maar toen Rob dat 

bood hield ik wijselijk mijn mond. Jan bood 2♦ en 

Paul kwam op de proppen met 4♥. Ook de regel 

van 11, maar wel met een achtkaart! 

Ik kon mijn geluk niet op toen 4♠ werd geboden. 

Paul keek nog eens lang naar mijn doublet maar 

gelukkig kon hij een pas opbrengen. 

 

Mijn start was ook niet moeilijk: ♥V. Het eindigde in 2 down omdat ik me vergeep toen ik een 

hoge klavervrouw wilde incasseren maar de ♣7 op tafel verscheen. Ook okay. 

Toch kan leider in 4♠ nog negen slagen maken. Je speelt na ♥A een schopje, bijvoorbeeld 

voor ♠6 en ♠7. Zuid geeft een ruitensignaal en noord switcht dus naar ruiten, voor ♦H en ♦A. 

Harten na wordt getroefd en noord vervolgt opnieuw ruiten. ♦V wint de slag, je troeft een 

ruiten en speelt klaver naar ♣B, ♣A, ♣H en klaver getroefd op tafel. Met nog drie slagen te 

gaan heeft leider ♠AV8 en noord ♠HB9. de schoppen van tafel is voor ♠8 en ♠9 maar noord 

mag in slag 12 naar ♠AV toespelen. 

 


