
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB.... 

‘Redden wat er te redden valt’ 

Dinsdag 12 oktober 2021, 1e  avond Butler 

door Hans Verveer 

 

Redden wat er te redden valt, want in een Butler is dat met een onregelmatige verdeling een 

goed idee.  

 
Datum-score NZ: +1.000 (A) +620 (B) +350 (C) 

Harrie Claesen en Mark Dekkers - met +71 de 

hoogste zaalscore en 1e in de C-groep - scoorden  op 

dit spel +9. 

 

 
 
 
 

 
en dat was dus eentje te hoog. 
 
 
 

Rob van den Bergh en Toine van Hoof ontmoetten in de 4e ronde Loek Herber en Jan Meijer 
en dat ging wat bedachtzamer: 

 
 
 
 
 
 
 

Dit was de goede redding; -800 leverde OW +5 op. 
 
De redding werd in het gehele veld vijf keer gevonden en die scoorden een verdiende plus.  
Hoewel? 
Tegen 6♥ in de noordhand slaagden (maar) 3 spelers er in om met schoppen te starten na 
een Lightner-doublet door west! Dan scoor je +12. 
 
Tegen ons had Willem-Jan van Rooijen een apart speeltje: 

 
 
 
 
 
 

Theo zat nog wel te denken over 7♦ en wij scoorden -12. 7♦ had niet heel veel uitgemaakt. In 
de C was -800 ook nog -10 geweest. 
En zo zat het contract in de “veilige” hand! 
 
Geen redding dus en helaas vond ik niet de goede start. Wij spelen 1e-3e-5e bij de start en 
ik had “dus” de 5e van boven moeten starten. 

West Noord Oost Zuid 

- 1♥ pas 4♦* 

5♦ 6♥ pas 7♥ 

a.p.    

West Noord Oost Zuid  

- 1♥ pas 2♣* * forcing, MF of 10-11 met steun ♥ 

4♦ 4♥ 5♦ 6♦* * ik wil wel 

pas 6♥* pas …pas * ik niet 

7♦ pas pas Dbl  

a.p.     

West Noord Oost Zuid  

- 4♣* pas 4♦** * uitgelegd als een goede 4♥-opening 
** hoe goed, partner? 

5♦ pas pas 6♥* * 20 punten zal toch wel genoeg zijn? 

pas pas …pas   



Voor de ♦B en schoppen na. Ooit presteerde een van de Italiaanse grootmeesters dit in een 
gelijksoortig spel! 

 
Datum-score NZ:   +640 (A) +1.250 (B) +860 (C) 

 

Na dit geweld lijkt spel 2 geen bijzonder spel en de 

meeste eindcontracten waren 3NT en 4♥. 

Bij ons ging de tegenpartij “gewoon” naar 3NT en 

maakte 10 slagen;  zo kregen wij weer 6 punten terug . 

 

In de A was 3NT gewoon 0 punten waard, in de C 

scoorden Harrie en Mark een simpele plus 5 toen de 

tegenstanders negen slagen opraapten.  

 

Toch werd het slem (6♥ of 6NT) 8 keer wel geboden 

en dat scoorde +12. Er hoeven maar 2 van de 3 snits 

goed te zitten en je kan het niet fout doen. 

   

Datum-score NZ:   +70 (A) +100 (B) +100 (C) 

 

Het lijkt een simpel spelletje, maar je moet niet boven het 3-

niveau gaan. 

Dus als de oost-west in 3NT weten te eindigen,  is 4♠ 

een prima redding. 

 

Harrie Claesen en Mark Dekkers scoorden +5 toen 

noord op zijn eentje door ging naar 4♠.   

 
 

 

 

Wel een aparte actie van noord, maar dat mocht ongedubbeld één down voor +5. 

 

Rob van den Bergh en Toine van Hoof gingen tegen Loek Herber en Jan Meijer te hoog: 
 
 
 
 
 

5♦ was kansloos en kostte -4. 
 

Ook Willem-Jan van Rooijen nam veel ruimte weg: 
 
 
 
 

 

Rik van der Horst dacht dat 4♠ te veel zou kosten en paste. Theo maakte vlot 9 slagen. 

 

West Noord Oost Zuid  

1♦ 2♠* 3NT Pas * zwak 

pas 4♠ a.p.   

West Noord Oost Zuid  

1♦* 3♠ 3NT …pas * 11-15, 0+ ♦ 

4♦ pas 4♥* pas * Toine hoopte dit te mogen spelen 

4♠ pas 5♦ a.p.  

West Noord Oost Zuid  

1♦* 3♠ 3NT …pas * 11-19, 5+♦ of 4441 

pas pas    



Henk Willemsen kwam in 4NT terecht en vond de 10e slag na de schoppenstart door eerst 

een harten slag te stelen. 

Datum-score NZ:   +1.120 (A) +780 (B) +680 (C)  

 

Zoals op veel tafels boden NZ bij ons vlot naar 4♠, wat 

bijna steeds tot 12 slagen leidde. 

Maar met goede kaartwaardering en afspraken moet je 

wel in het slem kunnen komen. 

Dat lukte één keer in de B lijn en vijf keer in de A lijn. 

Dat zie je terug in de datum-scores per groep. 

 

Een belangrijke bijdrage aan hun puntentotaal verdienden 

Rob van den Bergh en Toine van Hoof op met de volgende 

biedserie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toine (noord) had nog over 7♠ gedacht, maar paste eerst en vond daarna nog een kaartje.  

 

Peter van der Voorden vroeg om een ongebruikelijke start, en René van Dijk vond de ruitenstart. 

Op tafel werd de ♦10, oost troefde en speelde harten na. 

Rob troefde, trok twee maal troef, nam ♦A mee en troefde nog een harten af. Kleine ruiten en de 

3e harten getroefd. 

De troeven eruit gehaald en op ♦HV9 konden de klaveren verliezers in noord weg.  

De rekenmachine stopte bij plus 2.070 en een fraaie +14. 

 

Datum-score NZ:   - 360 (A) -440 (B) +-350 (C) 

 

Ook op dit spel scoorden Harrie Claesen en Mark 

Dekkers plus 6, toen hun tegenstanders in het bieden 

op 2NT bleven steken. 

 

Toch lijkt dit resultaat onverdiend, want OW hebben in 

NT recht op niet meer dan acht slagen. 

Bijna alle paren boden gewoon door tot 3NT, dat met 

ruitenstart down moet, maar dat was blijkbaar voor de 

meeste OW-paren te moeilijk. 

 

Ook Theo en ik slaagden er niet in het goede contract 

van 5♣ te bereiken. 

 

 

West Noord Oost Zuid  

   1♦* * 11-15, 0+ ♦ 

1♥ dbl* 3♥ 6♠** * negatief 
** knap met een renonce en een mooie 5/6 

pas …pas dbl* pas * partner verzin een list 

pas rdbl a.p.   



 

 

 

 

 

 

 

Na 3♦ kan ik beter 3♠ bieden, waarna Theo met alleen ♦A 4♣ kan  bieden.. 

Na de start van ♠4 start maakte Theo 10 slagen 

  

Datum-score NZ:   -40 (A) -610 (B) -230 (C) 

 

Harrie en Mark mochten ongestoord (??) naar 4♠ 

bieden en mochten dat ook maken (+11). 

 

West Noord Oost Zuid  

- -  -        pas (?) 

pas!  pas  1♠  pas 

2♥      pas      2♠  pas 

4♠      a.p. 

 

Toen zuid ♣2 startte, waren er weinig mogelijkheden… 

 

Klaveren voor de heer en het aas. Driemaal schoppen en ♥9 voorspelen voor boer en heer. 

Een kleine ruiten naar de boer en vrouw. ♣V en ♦A meegenomen. 

Als zuid de klaveren na zou spelen, heeft oost zelfs 11 slagen. 

 

Ik was inconsequent: 

 

 

 

 

 

Theo maakte 9 slagen en plus 3. 

          

Rob van den Bergh en Toine van Hoof hadden hier een misverstand: 

 

 

 

 

 

Toine dacht dat 2♠ forcing was, Rob dacht van niet. 

 

 

 

 

 

 

West Noord Oost Zuid  

   pas  

1♣ pas 1♠* pas * transfer naar NT, geen 4-krt major 

2♥* pas 2♠** pas * 16+ ** re-transfer 

2NT* pas 3♦** Pas * OK ** waarden 

3NT a.p.    

West Noord Oost Zuid 

   1♦ 

1♥ pas 1♠ pas 

pas 2♣ 2♠ a.p. 

West Noord Oost Zuid 

   1♦ 

1♥ pas 2♠ pas 

Pas (?) pas   



 

Datum-score NZ:    -510 (A) -600 (B) -450 (C) 

 

Henk Willemsen heeft een mooi artikel geschreven over 

het gebruiken van de stepping stone om 3NT te maken. 

Lees deze fraaie analyse op de website!! 

 

Harry en Mark incasseerden 8 punten toen de leider niet 

verder kwam dan 8 slagen en ook Theo tastte is slag 1 mis. 

 

 

 

 

Rob van den Bergh (O) en Toine van Hoof (W) hadden hier een mooie afspraak: 

 

  

 

 

 

Toine realiseerde zich niet dat het doublet een 2e kleur aangaf en startte klaveren.  

 

Bij ons paste zuid en wij kwamen ook in 3NT.  

 

 

 

 

 

 

Zuid startte met de ♥4 en Theo legde de 9. Noord switchte naar ruiten en toen was het down. 

 

West Noord Oost Zuid  

  1♣* 1♥ * 3+ 

Dbl* pas 2♥** Dbl*** * negatief ** sterk *** start geen harten 

3SA pas pas pas  

West Noord Oost Zuid  

  1♣* pas * 2+ 

1♦* pas 1NT** pas * transfer ** 17-19 

2♣* pas 2♦** pas * forcing ** geen 3-krt ♥, geen 4-krt ♠ 

3NT* pas pas Pas * een erg stom bod 


