
AFGELOPEN DINSDAG OP DE STEPCLUB……    

‘‘Oud en wijs?” 

Dinsdag 15 maart 2022, 2e avond Butler II 

door Ton Mook 

Het is de tweede avond van 2e Butler serie en je weet van tevoren uiteraard niet wie je gaat 

tegenkomen en ook niet of de tegenpartij zich tegen ons gaat weren als een kat in de krullen. Zo 

begon ik mijn vorige verhaal. Oud is zeker steeds meer van toepassing bij bridge, terwijl de 

spreekwoordelijke wijsheid daarentegen af en toe ver te zoeken is. Om impen te verdienen moet je 

in de Butler vaak net even meer doen en dan kan dan weer goed of minder goed uitpakken. Eerst 

maar een muziekje dat bij het spreekwoord past, 

Alan Parsons Project - "Old and Wise" - Lyrics on screen - YouTube 

 

Op de eerste tafel betaalde net even meer doen zich uit 

tegen Gertjan Dekkers en Ronald Hagoort.  

 

 

 

 

 

 

2  = 11-14, waarna ik met 3  hulp vraag in harten 

Na 3 start komt 3SA binnen voor +4 imp 

 

De tweede tafel is tegen Jan Ebskamp en Reggie Schouten 

  

 

 

 

 

Tja, wat open je met de Noordhand? Gezien de 4krt  koos ik 

voor   1 .  

Na 5  zag ik verdedigend heeeeel weinig slagen. Dus 6  

waarna het voor OW (net als voor NZ 😊 trouwens) lastig werd 

om te zien wat nu wel zat en wat niet. Gedubbeld 2 down was goed voor 5 imp 

West Noord Oost Zuid 
Marinus GertJan Ton Ronald 
  1  pas 
1  Pas 2  pas 
3  Pas 3  pas 
3SA    
    

West Noord Oost Zuid 
Jan Ton Reggie Marinus 
 1  Dbl 2  
3  5  5  pas 
pas 6  Dbl a.p. 
    

https://www.youtube.com/watch?v=-4HI1_LTWIk


 

 

   

Na 2x pas mag ik beginnen en dan zie ik na 

eerst een voorpas aan de overkant 2SA.  2SA is 

4+krt  en een opening mee, 3  is sterk, waarna 

3  vraagt om een schoppencontrole. 3SA is een 

 controle, waarna we in 6  eindigen. 

Toch is er een verbeterpuntje. De sterke hand 

kan beter azen vragen, dan eindig je sneller in 7 

😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Een spel met een systeemafspraak die niet vaak voorkomt, maar wel handig is om te hebben. Na 

een 2SA volgbod op 1 een een major, belooft 3  MF met schoppen. Jan doet een underbid, na 

uitleg van de arbiter laat ik het bod staan, het is al MF dus ik heb geen haast. Marinus DBL (geen 

afspraken over). Mijn gevoel zei om 4  te bieden, maar ik dacht dat doen we toch nog wel ……   

helaas. Dit kost 4 imp 

Na 2e rondjes klaver troef ik de 3e en zie op H bij Reggie 9 vallen. Ik speel de schoppen nu op 

Bxx bij Jan en maak 10 slagen via 2 harten aftroevers.  

West Noord Oost Zuid 
Jan Ton Reggie Marinus 
   pas 
pas 1  pas 2SA 
pas 3  pas 3  
pas 3SA pas 4  
pas 4  Pas 4SA 
pas 5  pas 6  

West Noord Oost Zuid 
Jan Ton Reggie Marinus 
 1  2SA 3  
ARB 3  pas pas Dbl 
pas 3  a.p.  
    
    



 

 

  

  

 

Spel 15 tegen Pim en Lodewijk neem ik veel risico door in de 3e hand 2  te openen. Je ligt zomaar 

voor -500 of meer. Lodewijk vermoedt de harten bij mij en volgt 2 . Dat komt net binnen maar 

levert ons 4 imp op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  = 10+ met  of 10+ met 3krt  

3  = 3krt  met 10-12 

 

 

Marinus vraagt ‘gratis’ azen en zwaait af in 5 . Hij maakt 11 slagen en een mogelijk 12e slag is niet 

echt belangrijk. Die 12e slag in wel belangrijk in 6 . En dan heb je eigenlijk maar 1 kans: je moet 

per se 4 harten slagen maken. Zuid moet eigenlijk wel bieden op distributie. Als je noord speelt op 

de 4krt  dan sla je eerst A om vervolgens als weer je harten speelt vanuit west steeds zo 

goedkoop mogelijk te nemen. 

 

West Noord Oost Zuid 
Marinus Rob Ton Anton 
1  pas 2  2  

pas pas 2  4  

4SA pas 5  pas 
5  a.p.   

    



 

  

 

Hier komen we goed weg. Ik zou de westhand met 1  openen, Marinus kiest voor de Multi. Ik 

verwacht niet zo’n mooie hand en biedt de manche, gelukkig zit AV achter HB. 

 

  

 

 

 

 

3  = 4+krt  en 9-11 

 

Tot slot een spel dat past bij de avond. Sander besluit de lage kleuren in de aanbieding te doen. 5  

zie ik niet zitten, maar ik doe er wel een strikje om. Dat maakt uiteindelijk het verschil tussen 

ongedubbeld -1 imp en gedubbeld 1 imp. 

Het waren geen saaie spellen …………. 😊 

 

West Noord Oost Zuid 
Marinus Sander Ton John 
2  pas 2SA pas 

3  pas 4  a.p. 

    
    

    

West Noord Oost Zuid 

Marinus Sander Ton John 

pas pas 1  Dbl 

3  4SA pas 5  

pas pas Dbl a.p. 


