
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Once upon a time …..” 

Dinsdag 13 oktober 2020, Butler 1.1 

door Ton Mook 

Er was weer eens een Butler avond op de club en dat vereist een andere aanpak dan bij een Howell 

avond. Impen verdien je namelijk minder snel terug dan procenten. Een up-slag in een Howell kan 

je 100% opleveren, terwijl je op hetzelfde spel in de Butler hooguit 1 imp verdient. Het verschil maak 

je via de manche- en slempremies. En om die premies binnen te halen moet je net even wat meer 

doen (lees:  bieden). En dan gaat het vooral om bij twijfel de manche te bieden en bij iets meer 

twijfel toch een invite los te laten. Bij gevechten om de deelscore kun je soms wat meer risico’s 

nemen, want de tegenpartij zal een deelscore minder snel dubbelen (daar heb het DBL-kaartje  

weer), omdat je dan vaak de manchepremie op het spel zet. En dat kan duur zijn. Maar aan de 

andere kant moet je bij die gevechten wel oppassen (zeker kwetsbaar) want je ligt zomaar voor een 

bak impen in je nadeel. Op het moment dat je in een viertallenwedstrijd  +3400 mag noteren (na 

3SAXX 6 down), weet je al dat je dit niet meer gaat vergeten. Dat was 15 jaar geleden, maar het 

blijft een smeuïg verhaal. 

Minder smeuïg is het begin van de memorabele film Once upon a time in the West met passende 

muziek van Ennio Morricone. En dan heb ik gelijk een little bridge naar een uitvoering op Youtube. 

Daar loop je soms tegenaan of beter gezegd overheen, maar deze is wel zeer memorabel, wat mij 

betreft.  

https://www.youtube.com/watch?v=kOy6M_X2MO8&list=RDkOy6M_X2MO8&start_radio=1 

Spel 1 tegen Sahar Ouda en Hans Kreuning: een 

deelscoregevecht, eindigend in DBL 

Hans opent 1SA (10-14), waar het merendeel 

waarschijnlijk 1  zou openen. Arie Kamerbeek wil 2  niet 

laten spelen en besluit 3  te bieden, gevolgd door een 

DBL van Sahar. De DBL is eigenlijk automatisch, omdat 

(1) Sahar weet dat ze meer punten hebben dan wij en 1 

down levert dan hetzelfde op als 2  contract maar 2 down 

levert impen winst op en (2) Arie heeft waarschijnlijk maar 

5 ruiten, want anders had hij 1e hand waarschijnlijk wel 2  

geopend voor de zwakke 2 in ruiten. 

Omdat er niet met zekerheid een fit is bij OW, geldt dat ook 

voor ons. De singleton harten maakt het zelfs 

waarschijnlijker dat ik de harten heb. 

Het eerste spel schieten we ons dus in eigen voet, maar 

blijven we ook mank lopen? 

 



Tegen Dirk Jan Vonk en Klaas de Bruin 

Na 3 passen open ik 1 , waarna de 1SA een goede 

ruitenstop belooft en 8-10 punten. Met H sec die nu wel 

waarde heeft en 16 punten is de manche dichtbij en dus 

bied ik 3SA. 

Er zitten maar 4 leiders in 3SA waarvan 3x in zuid. Na A 

start (2x) heeft de leider altijd 9 slagen.  

Met een hartenstart gaat de leider onherroepelijk down, 

maar bij ons wordt 8 gestart voor A. Harten na is nog 

steeds down maar ga je dat verzinnen als je weet dat je 

naar V104 toe gaat spelen vanaf B96 ? Ruiten na 

betekent voor ons de manchepremie. 

 

Een kwetsbare Muiderberg belooft bij ons 8-11 pnt, waarbij 

normaliter de punten ook in de Muiderberg zitten. Nu heeft 

oost m.i. twee opties:  Pas en 2SA (15-18) met stop.  

Pas kan met NZ kwetsbaar goed uitpakken als er geen 

manche voor OW inzit of als oost een DBL kan 

neerleggen. Maar dat gebeurt hier niet. Arie maakt zelfs 2

 na onderstaand begin: 

 

Dirk Jan verwacht, kijkend naar de dummy,  eerder een 

4krt  in noord dan klaver en dat geeft Arie de kans om zijn 

ruiten te dumpen op de harten. 

2SA heeft met deze kwetsbaarheid (niet tegen wel) mijn 

voorkeur. Dan heeft oost geen probleem om 3SA te bieden 

maar dat kan en moet weer 1 down. 

Bridge blijft een mooi spel. 

 



Tegen Marc Kuijpers en Willem Schneider. 

Opnieuw een voorbeeld van lekker doorbieden.  

Na 2  , minimum met 4+krt  en 4krt , zie ik nog 

meerdere kansen voor een manche.  

Vandaar 2 , 4e kleur. Dan krijg ik extra informatie.  

Met een 3krt  wil ik wel naar 4 . Met een 5krt  wil ik 

naar 5  en na 2SA ga ik naar 3SA. 

 

 

 

Tegen Gé Schellen en Nick Schreuder 

Opnieuw een zwakke SA die ons 6 impen kost. Deze 

1SA = 10-12 pnt, waarna Gé de manche volgooit met de 

mooie klaveren. Arie mag uit en die weet nagenoeg niets 

uit het biedverloop. 

Net als in spel 5 moet 3SA 1 down, maar hoe zie je dat? 

Arie start 2 voor H waarna Arie weer met klaver aan 

slag komt. Hoe nu verder? 

Ik heb 9 gespeeld (oneven), maar is dat (automatisme) 

wel goed? Want er ligt nog een zekere entree A in de 

dummy. Nu heeft Arie eigenlijk geen aanknopingspunt. 

Ik denk dat ik beter 2 had kunnen spelen voor ruiten. 

Dan had Arie vast wel de ruiten switch gevonden voor +6 

imp. ���� 

 

 

 



 

Tegen Toine van Hoof en Rob van den Bergh. 

Waarom dit spel, want het ziet er niet super interessant uit. 

Toine en Rob hebben wat bijzondere dingen in hun 

biedsysteem. Zo is deze 1SA een 5+krt  en 1  betekent 

volgens mij 0-4 krt  (als ik het van de vorige keer goed 

onthouden heb). 

Simpel 4  contract, maar draai nu de NZ handen eens 

om? Nu is 4  ineens niet meer te maken. 

 

 

Tegen Ferdinand Verwijs en Peter Hendriks 

2  is invite met schoppen of 12+. Mijn DBL belooft 

overwaarde. Ik heb beloofd om dit voortaan ook te 

alerteren. Na de overwaarde was het niet moeilijk om 4  

te bieden. 

 

Moet je met deze kwetsbaarheid nu wel of niet uitnemen? 

Het merendeel heeft 4  laten spelen. Met deze handen 

kun je het op 3 down houden mits je H even naar 

beneden slaat en erin slaagt om een schoppen te 

troeven. Maar geef west een troefje minder en je ligt al 

voor 4 down. 

 

 

 

 

 



Tegen Pim Vaders en Leo Stehmann. 

Ondanks de voorpas van Arie gooi ik er toch maar een 

splinter in. Op dit spel eindig je dan nog steeds in 4 , 

maar verander HB in HB en het is zomaar slem. 

 

 

 

Tegen John en Sander van der Zwet. 

Ook hier gewoon positief bieden. Ik geef dus met 3  een 

goede zwakke 2 in schoppen aan.  

Maar is dat genoeg voor 6 ?  

Dat hangt denk ik van je afspraken af met je partner. Als 

4  een controle belooft, dan hoor je vervolgens als noord 

een ruiten controle en dan is slem dichtbij. 

Alleen Henk en Remco boden en maakten slem, maar 

daar begon Remco wel met 1♠ in plaats van 2♦. Dat 

maakt het bereiken van slem een stuk eenvoudiger. 

 

 

 

 

 

 

 



Al met al wel vaak hoog geboden en her en der wat geprobeerd. Uiteindelijk na 11 spellen met 0 

imp en nog 7 spellen tussen -2 en +2 imp bedroeg ons positieve saldo +7 imp en een 10e plek. 


