
 

 

AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUBAVOND…. 

 

12 oktober, eerste avond Butler-I 

 

Henk ziet een bijzonder fraaie stepping stone  

 

Door Henk Willemsensl 
 

Afgelopen dinsdag kwam een spel op tafel dat bijzonder fraai was, vandaar dat ik het graag 

aan de vergetelheid wil onttrekken. Het gaat om spel 20, dat er zo uitziet:  

 

Het biedverloop ging aan onze tafel als volgt: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Henk  Peter  Remco  René 

pas  pas  1♣  1♥ 

dbl*  pas  1♠**  2♦ 

3♣  pas  3♦***  dbl 

3♥***  dbl  3♠  pas 

….4♠  pas  pas  pas 

*trf naar schoppen (4+ krt) 

** 2 of 3 krt schoppen 

***stop in geboden kleur  

 

Op 3♦ wilde ik geen 3SA bieden met mijn singleton ruiten (terecht, want 3SA kan down als 

noord uitkomt met ♦8), dus hoopte dat Remco het zou doen op mijn 3♥. Na 3♠ van Remco, 

bood ik maar 4♠, dan zit contract het in ieder geval in de goede hand.  

René kwam uit met ♠9, die Remco in de hand pakte. Hoe maak je 4♠? 



Begin met een hartje naar de heer en een ruitje naar de heer voor de aas van zuid, die 

speelt weer troef speelt (iets anders helpt niet), genomen in de hand. Je speelt een derde 

troefronde, waarna de troeven eruit zijn bij de tegenpartij. Nu vervolg je met ♣AH. Op ♣A kan 

zuid nog rustig een harten missen, maar wat moet hij weggooien op ♣H?  

 

Stel hij gooit nog een harten (hij heeft dan nog ♥A10 en ♦B1092 over). De leider dan kan een 

extra harten ontwikkelen door met harten te vervolgen (je laat dus ♦V voorlopig moederziel 

alleen achter!).  

Stel zuid gooit een ruiten (hij heeft dan nog ♥A108 en ♦B109 over). Dan ga je verder met ♦V 

(in dummy een hartje weg) en je troeft een ruiten. Hierna ga je van slag met harten; als 

noord aan slag blijft met ♥V moet hij een extra klaverenslag brengen, als zuid ♥V overneemt 

met de aas, kan hij nog een ruiten incasseren (in dummy ♣10 weg), maar daarna zijn de 

laatste twee slagen voor ♥B en ♣V van de dummy.  

Dat zie je niet vaak, een ingooi-dwang met een strip- en steppingstone-element, wat een 

beauty! Zou zo uit de ***puzzel van Max weggelopen kunnen zijn.   

 


