
AFGELOPEN DINSDAG OP ONZE CLUB……    

‘Lieve Sint…’ 

Dinsdag 1 december 2020, 2de avond Butler-II 

door Robin de Kater 

 

Lieve Sint, 

  

het is stervenskoud hier 

kouder dan water 

en dat is helemaal niets 

voor een bridgende kater 

  

wat kan ik doen 

om de kou te ontlopen 

is het zo simpel 

als een ticketje kopen? 

  

door Covid ontregeld 

is dat nu geen optie 

maar nog langer in de kou 

is waar ik tegenop zie 

  

als ik nu stout ben 

in 't bieden en spelen 

misschien dat ik dan met u 

de boot wel kan delen 

  

aan u nu het oordeel 

of het bont genoeg was 

en of ik binnenkort 

iets drink op de Ramblas 

  

spel 1 deed ik een bod 

wat 8-11 punten beloofd 

gelukkig werd ik niet 

door mijn partner geloofd 

 

 

  



  

Oke, je bent niet kwetsbaar, maar is de noordhand een 

Multi waard? Een 3-krt schoppen erbij is geen reden om 

het niet te doen, maar je hebt ‘m liever niet. Je harten 

zijn ook niet al te mooi, dus ik besloot maar te passen. 

Vervolgens moet ik echter minimaal 3 punten liegen om 

mijn harten te introduceren. Ook niet echt lekker. 

Gelukkig heeft Dirk Jan Vonk een erg positieve kijk op 

het spel, waardoor we toch 3 impen bij kunnen 

schrijven. 

 

 

  

  

  

  

op het vierde spel 

baalden we als stekkers 

van het rottige volgbod 

van het nieuwe lid Gertjan Dekkers 

 

 

Volledig terecht vindt Gertjan zijn hand geen multi 

waard. Een 4-kaart harten is net iets te veel van het 

goede. Ondanks dat Gertjan en ik op exact dezelfde 

dag geboren zijn, is hij blijkbaar toch ouder en wijzer, 

want ik had met 1♠ geopend. Enfin, na het 2♠-bod 

geeft Peter Spanjaart overwaarde aan en doe ik mijn 

klaveren in de aanbieding. Tja, wat nu te doen met de 

westhand? Het is 5♣ en zelfs 3SA, maar helaas 

komen wij er op deze manier niet in. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



op spel 9 keerde even het tij 

tegen Pim de Voogd en Ed Franken 

+12 dankzij een optimistisch slem 

waarvoor ik hen hartelijk wil bedanken 

 

 

Als oost moet ik starten en ik vind niet de killing lead 

van een kleine klaveren. Ik start namelijk met ♦H. 

Waar speel je nu op? Op klaveraas goed of op ♠V 

goed. Ed koos van ♣A goed en dat was de verkeerde 

beslissing. Het spel is echter 5 keer gemaakt. Was er 

een aanwijzing om het goed te doen? 

Op één tafel heeft west ♣A sec vastgehouden met als 

gevolg dat ♣B hoog werd. 

Drie spelers hebben op ♠V gesneden en 1 keer zat 

6♥ in de andere hand en is met ♣A gestart. Ik denk 

dat de grootste kans is om te spelen op ♣A goed. 

Immers neem je dan de kans op ♠V(x) nog 

  

 

 

een sprong naar het einde der avond 

onze vrienden Jan en Louk 

doubleerden een slecht bod van mij 

en speelden ons helemaal zoek 

na de opgetrokken dampen 

was -1100 ons terechte deel 

nu weet ik weer waarom 

ik niet graag tegen die mannen speel � 

tot slot de laatste tafel 

tegen Letta de Greve 

spelend met Agnes Wesseling 

is me helaas bijgebleven 

op het zesentwintigste spel van de avond 

waren tegen leider Agnes de rapen gaar 

en verloren we alle imps 

die we ooit wonnen van haar 

 



 

Over 2♦ had ik een lastig bod. Het enige wat ik kon 

verzinnen was 2♠. Toen de dames zich nog verder met 

het bieden gingen bemoeien, heb ik op punten 

gedubbeld. Meestal niet zo verstandig, maar in dit geval 

was het niet verkeerd. Mijn partner start tegen 3♥! met 

♠A en ♠H, waaronder bij mij de vrouw valt. Volledig 

gefixeerd op minimaal 3 schoppen bij mij, vroeg hij zich 

af wat ♠V betekende. Met ♠B op tafel heb je 2 opties: of 

je partner heeft een serieuze geestelijke aandoening, of 

hij heeft gesteund op een doubleton (het één sluit het 

ander trouwens niet uit, bedenk ik me nu). 

Ruitennaspel was in ieder geval niet winnend (ik kan 

zelfs nog een 5-krt ruiten hebben, zodat de leider nooit 

aan tafel gekomen zou zijn). Toen Agnes ♦B ook nog 

probeerde te incasseren, had schoppennaspel nog een 

slag kunnen winnen, maar het grootste kwaad was al 

geschied. 

  

 

dus lieve Sint 

wat denkt u ervan? 

denkt u ook dat ik op 6 december 

met u aan boord kan? 

 

Robin 

  

De redactie heeft Robins smeekbede naar de Sint gestuurd en per omgaande 

antwoord gekregen: 

  



Beste Robin, 

Dit jaar op 5 december 

Krijg jij een Dikke van Dale 

Zodat je nooit meer 

Stout en slecht door elkaar zult halen 

Het bridgen was beroerd 

En je zieke bedelarij 

Voor een enkeltje zon 

Maakt ook geen indruk op mij 

Lees eens een boek 

Ga op een forum en discussieer 

Ga beter spelen 

En doe je best eens een keer 

Bied eens wat hoger 

Speel niet specifiek op een top 

Dan wordt je spelniveau hoger 

En warm je vanzelf wel op 

Sint 

 


