
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE VIRTUELE CLUB 

Stoppen of Steppen 

Dinsdag 26 mei 2020, Top-Integraal Butler op Stepbridge II, 2/6 

door Bart Schweitzer 

Vorig jaar rond deze tijd vertrok Theresa May als premier in Engeland, won Duncan Laurence het 

Eurovisie Songfestival en verloor Ajax jammerlijk van Tottenham Hotspur in de halve finale van de 

Champions League. Niet meer aan gedacht. Helemaal verdwenen, overspoeld door de coronagolf. 

En nu de luiken voorzichtig weer open gaan ziet de wereld er anders uit. De politiek staat alleen nog in 

het teken van de komende recessie. De Brexit is een minor detail. Cultuur vind je voorlopig alleen on-

line. En de sportpagina’s in de kranten zijn afgeslankt en worden gevuld met magere berichten over 

Duits voetbal en oud trainersleed. 

En bridge? Wordt het nog langer stoppen of zitten we in het najaar weer bij elkaar? Ben benieuwd, de 

behoefte om elkaar weer te zien is er en het sfeertje in de zaal geeft meer (wed)strijdgevoel dan je 

achter je laptop voelt. Missen jullie dat niet? Die prikkelende spanning aan het begin, die arena met 

dat vleugje roofdierenaroma? In Muiden waar ik woon wordt ook gebridged, anders, erg ontspannen 

allemaal. Binnenkort organiseren we een tuinbridge: een of twee tafels per tuin, reizende spellen. 

Mooi weer en windstil hoop ik. 

Maar Steppen blijkt een goed alternatief. Het is intussen toch wel erg leuk om dinsdagavond aan te 

schuiven voor 27 spellen op het scherp van de snede. Dus, afgelopen dinsdag: 

Op spel 3 boden we, tegen Leonie Ruiters en Tineke van Hees zoals vrijwel iedereen, 4♠: 

Butler 3  (+10 IMP) 

Z/OW N - DirkJanV   

  H6   

  AH4   

  AV86   

W - LeonieRu HV97 O - TinekevH 

B953   A 

VBT5   9862 

BT3   H9542 

A2 Z - BartS 853 

  VT8742   

  73   

  7   

  BT64   

 
W N O Z 

LeonieRu DirkJanV TinekevH BartS 

- - - pas 

pas 2SA pas 3 * 

pas 3 * pas 4  

pas pas pas   

 

Resultaat: 4  C door N = +420 

Score: +10 IMP  

 

Liefst 17 keer werden er maar 9 slagen gemaakt:  ♣A en drie troefslagen gaan verloren. Behalve als je 

in slag 2 een kleine schoppen uit  noord speelt, wat DirkJan deed. Dan zijn er ineens maar twee 

verliezers in troef. Of het technisch verantwoord is durf ik niet te zeggen maar effectief was het wel. 



 

Butler 7  (+6 IMP) 
 

Z/Allen 
N - DirkJanV   

  98   

  95   

  AV97   

W - ErikSw AV643 O - HansKla 

6   HB743 

HBT84   A7632 

BT32   6 

BT5 Z - BartS H9 

  AVT52   

  V   

  H854   

  872   

 
W N O Z 

ErikSw DirkJanV HansKla BartS 

- - - pas 

pas 1 * 2 * dbl 

3  pas 3  pas 

4  pas pas dbl 

pas pas pas   

 

Resultaat: 4 X -1 door O = +200 

 

3♣ werd uitgelegd  door Erik Swinkels als positief met iets in klaver, maar 4♥ leek me ondanks de 

secce ♥V te hoog: doublet. Hans Klarenbeek geeft een ♣, een ♦ en een ♠ af voor de tien en gaat dan 

in de cross-ruff. Dat lukt net niet omdat ♥9 blijft hangen voor een down.  

Hans kan het wel maken, maar dan moet hij ♠9 vanuit noord dekken met ♠B (of ♠H). Zuid wint en 

speelt nu het beste klaver (uiteraard niet gedekt door noord). Oost wint en moet nu met ♠H vervolgen! 

Zuid moet dekken, getroefd en in noord ♠8. ♥H en ♥A volgen en nu kan oost weer schoppen vervolgen 

en uiteindelijk ♠3 hoog maken voor de tiende slag. Het is vermakelijk te zien dat in Deep Finesse - 

door het verwisselen van ♠3 met ♠2 - het contract verandert van “maakbaar” in “1 down”. 

Butler 10  (+5 IMP) 
 

 

O/Allen 

N - DirkJanV   

  984   

  AVB963   

  843   

W - SaharOu 9 O - HansKreu 

VT   7632 

4   HT75 

BT65   AHV 

VB8652 Z - BartS A7 

  AHB5   

  82   

  972   

  HT43   

 



W N O Z 

SaharOu DirkJanV HansKreu BartS 

- - 1 * pas 

3  pas pas pas 

 

Resultaat: 3  -1 door O = +100 

 

Sahar Ouda biedt na de 1♣ opening van Hans Kreuning 3♣, inverted minors. Wij doen er gezien de 

kwetsbaarheid het zwijgen toe. Het spel hobbelt een down als Hans ♣7 met de ♣B overneemt en in de 

eindfase aan tafel geplakt zit. Ik incasseer tevreden H en 10.  

Tot nu toe ging het aardig, we staan in de plus, geen grote rampen. Maar op spel 11 leveren we er 4 

in, omdat Hans en Sahar , net zoals 14 andere paren in 4♥ blijven terwijl 6 paren in 6♥ één down 

gaan. En op spel 12 weer 4. Nu bieden ze een prima 3 SA en weer zitten er enkele paren te hoog. 

Tja. Robin de Kater schreef onlangs dat een manche van opps bij STAR maar -2 kostte…. 

Butler 13  (+1 IMP) 

N/Allen N - DirkJanV   

  AH9   

  A2   

  VB85   

W - SvendG HB97 O - MarcelW 

T87   VB6532 

B7654   HT3 

73   A42 

T52 Z - BartS 4 

  4   

  V98   

  HT96   

  AV863   

 
W N O Z 

SvendG DirkJanV MarcelW BartS 

- 1 * 2 * 3 * 

pas 3SA pas pas 

pas       

 

Resultaat: 3SA +3 door N = +690 

 

Marcel Winkel volgt 2  (6-10 pt, 6 krt) en ik heb een probleem. Dbl zou toch zeker harten beloven; die 

heb ik niet voldoende, dus 3  op weg naar 3SA. Dat biedt DirkJan dan ook. Zo missen we wel de 

ruitenfit en een mooi slam dat maar één keer geboden wordt (door Hans Bouwman en Leon 

Bijnsdorp). 6♣ bereiken lijkt makkelijker maar dat moet down. Hier blijkt de 4-4 fit beter dan de 5-4 fit! 

  



Butler 14  (-3 IMP) 

O/- N - DirkJanV   

   AV   

  AH84   

  8654   

W - SvendG V86 O - MarcelW 

BT97   H82 

32   VB65 

HVT73   92 

B7 Z - BartS 9432 

  6543   

  T97   

  AB   

  AHT5   

 
W N O Z 

SvendG DirkJanV MarcelW BartS 

- - pas 1 * 

1SA* dbl pas* pas 

2 * dbl pas 2SA 

pas 3SA pas pas 

pas       

 

Resultaat: 3SA -2 door Z = -100 

Het volgende spel help ik knap om zeep. Een SA wordt door Svend Germann gealerteerd en uitgelegd 

als zwak met 5♦ en een hoge 4 krt. De pas van Marcel belooft een 4-kaart ♥. Ik duik de eerste ♦, neem 

de tweede en probeer een hartenslag te ontwikkelen. Marcel neemt mijn 10 met de V en speelt ♣2. 

Leg ik nu gewoon ♣5 dan ben ik met dit zitsel binnen. Ik neem op tafel, heb nu 4 klaverslagen, en geef 

nog een ♥ en een ♠ af. Maar ik leg ♣10. Scheelt 12 imp in de kering. 

Butler 16  (-7 IMP) 

W/OW N - DirkJanV   

  B84   

  85   

  B742   

W - DickMa T642 O - WilJanR 

H32   65 

T96   AHV72 

96   HVT3 

VB987 Z - BartS A3 

  AVT97   

  B43   

  A85   

  H5   

 
W N O Z 

DickMa DirkJanV WilJanR BartS 

pas pas 1  1  

2  pas 4  pas 

pas pas     

 

Resultaat: 4  C door O = -620 



Wordt tien keer gemaakt, maar ook 8 keer niet. WillemJan van Rooijen wikkelt bekwaam af na mijn 

hartenstart. Hij trekt de troeven, slaat ♣A en speelt later naar ♠H. Schoppenaas start en schoppen na 

maakt het lastiger. 

Butler 19  (-6 IMP) 

Z/OW O - DirkJanV   

  63   

  AT75   

  HB93   

N - ArieK A83 Z - TonMo 

AB4   98752 

64   HV983 

A542   6 

B542 W - BartS T9 

  HVT   

  B2   

  VT87   

  HV76   

 
N O Z W 

ArieK DirkJanV TonMo BartS 

- - pas 1 * 

pas 1  1  2  

pas 3SA pas pas 

pas       

Resultaat: 3SA -1 door O = -100 

 

Ton Mook start goed geen harten maar schoppen. Via de ♠V voor de ♠A van Arie Kamerbeek. Harten 

na voor de ♥V, weer ♠ via de 10 voor de B. Opnieuw harten. DirkJan neemt met de ♥A, maar de 

klaverkleur zit niet rond: één down. Beter was om ♠A niet te nemen in slag 1: dat levert de 9e slag op. 

Het volgende spel volgt zoete wraak. Ton volgt kwetsbaar met 2♥: 

Butler 20  (+8 IMP) 

W/Allen O - DirkJanV   

  HB954   

  9   

  HT54   

N - ArieK AV9 Z - TonMo 

V8763   T 

H42   VB763 

63   A98 

853 W - BartS HBT4 

  A2   

  AT85   

  VB72   

  762   

 
 

 
Noord  Oost  Zuid  West 
ArieK  DirkJanV TonMo  BartS 

      pas 
pas  1♠  2♥  pas 
pas  dbl  allen pas 
 
Resultaat: 2♥x -2 door Z = +500 
 
Na een heropeningsdoublet van DirkJan gaat dat twee 
onder de tram. Een gans aan een touwtje, want.. 3 SA zit 
ook.  
 
 

 

We eindigen plus 12, 40 impen achter de winnaars Jaap Hazewinkel en Paul Schriek. Proficiat! 


