
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Blijven zitten” 

Dinsdag 7 juni,  2e avond Turbo-Butler 

door Jaap Hazewinkel 

In de turbo-butler heb ik de afgelopen twee avonden gespeeld met Remco Schobben. Nu zijn 

partnership met Martijn Zijlmans beëindigd, is is hij een “vrije jongen” en aangezien mijn vaste 

partner op vakantie is was ik blij Remco te kunnen strikken. Voor de resterende turbo’s is hij ook al 

vastgelegd. Terecht, want het was gezellig ondanks de fouten: de sfeer aan tafel leed er niet onder, 

en dat is in mijn ogen een belangrijke voorwaarde in een partnership. En fouten hebben we 

gemaakt. De eerste tafel, tegen Gerard Elsendoorn en Rob Pronk was heel slecht (-14 imps) en op 

de tweede tafel kostte het laatste spel maar liefst 17 imps... 

West  Noord  Oost  Zuid 

Remco  Rob  Jaap  Gerard 

   pas  1♣?  pas 

2SA *  pas  3♣  pas 

3♦  pas  3SA?  pas 

...pas  pas 

Ongeconcentreerd open ik 1♣ waar ik 1SA had moeten 

openen. Partner biedt 2SA: 6+♣ “bagger” of mancheforcing. Als 

Remco daana 3♦ biedt is hij dus sterk. Wat nu? Met Paul zou ik 

4SA kunnen bieden (kwantitatief, want we spelen Kickback).  

Ik bied 3SA terwijl 4♣ ook een optie is. Als Remco denkt na 

mijn 3SA, weet ik dat het slem is, maar uiteraard past hij. 

Op het volgende spel besluit ik niets te missen en besluit zeer licht te openen: 

 

West Noord  Oost  Zuid  

Remco Rob  Jaap  Gerard 

    1♦  pas 

1♠  pas  1SA  pas 

2♦ *  pas  2♠  pas 

4SA pas  5♣  pas 

6♠  allen pas 

2♦ was een Mancheforcing Checkback. Remco’s bieden was 

behoorlijk optimistisch want hij vroeg niet naar troefvrouw en 

eigenlijk sloten de handen best aardig; aan een ruiten- en een 

klaververliezer was echter niet te ontkomen.  

Het is wel slem, maar dan in Remco’s hand, in ruiten. Het is niet zo gek om voor ruiten te kiezen 

omdat de vijfkaart in de 5-3-fit vaak goed is voor een paar discards. Omdat ik ben begonnen met 

ruiten sneuvelt 6♦ op een klaverstart. Die werd steevast gevonden. 

Twee slem-issues op de eerste 2 spellen... dat voorspelt weinig goeds. De schade over deze twee 

spellen bleek uiteindelijk maar -10.  

  



West  Noord  Oost  Zuid 

Remco  Rob  Jaap  Gerard  

pas (?)  pas  1♣ (?)  1♠ 

pas  pas  1SA  pas 

3♥ !?  pas  3SA  allen pas 

 

Ik had achteraf weer beter 1SA kunnen openen. Ik was van 

plan na 1♥ of 1♠ een reverse 2♦ te bieden.  

Remco kan geen doublet opbrengen maar echt tegenzitten kan 

hij toch niet? Na rijp beraad bied ik een wat aangetrokken 1SA 

(17 HCP en twee tienen). Nu komt Remco ineens langs met 3♥. 

Een tikkeltje wild.  

Als de harten 3-3 zitten leg je wel gewoon 9 slagen weg. 

Het zat echter niet zo, en dat kostte opnieuw 4 impen. 

Op de volgende tafel schoven Rian Lukassen en Willem Schneider aan. Het liep wat beter tot het 

laatste spel: 

West Noord  Oost  Zuid  

Rian Jaap  Willem  Remco 

2♦ *  pas  2♠  dbl 

pas 3♣  pas  3♠ 

pas ? 5♣  Dbl  allen pas 

De 2♦ opening beloofde - indien zwak - zeker een 6-kaart harten. 

Willem bood 2♠ en toen ging het mis. Remco ging ervan uit dat 

2♠ één of andere goede relay was en zeker niet echt.  

Rian echter alerteerde niets, dus ik ging ervan uit dat Remco de 

minors had. Ik hield wel een beetje rekening met deze hand, ik 

had immers teveel klaveren en OW waren ineens erg stil. 

Remco had nog niets door en herhaalde zijn schoppen. Ik vroeg nu naar het 2♠-bod: echt en 

constructief. Dan moest 3♠ mijns inziens vragen om een stop. Die had ik niet maar ik had wel hele 

mooie klaveren. Dan maar 5♣. Daar wist Willem wel raad mee. Ik had zeker voor 6 down gekund en 

misschien wel voor 5 down, maar het werden 7 downslagen, -2000. Dat is toch al weer 22 jaar 

geleden.  

We hebben er even om gelachen, het is maar turbo-butler, en besloten gewoon te blijven zitten. 

Misschien zouden we nog wat kunnen goedmaken. Dat goedmaken moest starten tegen Kees Vlak 

en Marloes Heist. Dat lukte, op een tafel waarin weinig gebeurde hadden we een positief saldo van 

6 impen.  

Op de tafel erna traden we aan tegen de winnaars van de B-lijn deze avond: Arie Kamerbeek en 

Ton Mook. Het volgende spel leek vrij normaal: 

 

  

  



West Noord  Oost  Zuid  

Remco Arie  Jaap  Ton 

  2♠ *  pas  pas 

3♦ pas  pas  pas 

* Muiderberg 

Een normaal contract dat gemaakt kan worden maar 

uiteindelijk eentje down gaat. Groot verlies, want op een 

aantal andere tafels verongelukten NZ  

(3♥ -3, 3♠ -4 en 4♠x -3).  

4♠ lijkt wel heel veel met de NZ-handen, maar laat ik niets 

zeggen; wij zaten in een onzin 5♣ op spel 28..... 

Een tafel later tegen vader en zoon Van der Zwet. Altijd goed voor wat swings. Op spel 1 belanden 

ze in een te hoge 5♦. Helaas gaat vrijwel iedereen down, ook in de deelscore, dus het blijft 

sprokkelwerk. Op spel 2 bieden Sander en John keurig naar 6♠. Dat kost 7 imps en helpt niet. Toch 

blijven we zitten, wat moeten we anders? 

West  Noord  Oost  Zuid  

Remco Sander Jaap  John 

       pas 

pas  1♠ !?  2♥  dbl 

pas  2♠  allen pas 

 

John besluit eerst maar eens te passen. Als Remco past, 

besluit Sander te preëmpten met 1♠. Het zou mijn keus niet 

zijn, in paren vind ik 1♦ wel een aardig bod, maar dat neemt 

minder biedruimte weg en is flexibeler als partner gaat bieden. 

Mijn 2♥ is ook aangetrokken, de kleur is niet mooi. Maar als ik 

doubleer en partner biedt ruiten, word ik ook niet blij. 

John doubleert en dat is optioneel voor straf (!). Met de staart 

tussen zijn benen vlucht Sander naar 2♠ maar dat blijkt niet het goed contract. 

Het levert ons weer 4 impen op; het blijft sprokkelen. Op spel 4 hebben we onze ‘klapper van de 

avond’ (in positieve zin dan): 

 

West  Noord  Oost  Zuid  

Remco Sander  Jaap  John 

1♣  1♦ (♥)  1♠  pas 

1Sa  2♥   3♦  pas 

3Sa allen pas 

Dit is met dit zitsel het juiste contract. Sander start ♥9 (derde) 

en het lijkt erop dat ♣H goed moet zitten als ♦H naar beneden 

is gekomen. Anders kan Sander aan slag met ♣H oversteken 

naar ♠A, en kan John harten er doorheen spelen.  

Het is boeiend om te zien dat west dan toch een tweede 

hartenstop heeft (♥8), als hij maar zijn harten vasthoudt! 

In de praktijk speelde Sander aan slag met klaver opnieuw harten. Dit was +8 voor ons. 



We hadden 5 rondjes gehad maar waren toe aan onze laatste tafel, want onze stilzit was in de 

zevende ronde. Welkom voor Remco, die vaak heel vroeg op moet staan. 

 We speelden de zesde ronde tegen Hans Schenkfix Kreuning en Sahar Ouda. Dat was goed voor 

een blond biertje en nog een paar impen: 

West Noord  Oost  Zuid  

Sahar Jaap  Hans  Remco 

  pas  3♥  3♠ 

4♥  pas   pas  4♠ 

pas  pas  5♥  pas 

pas  dbl  allen pas 

 

Double dummy is dit het par-contract, maar in de praktijk 

gaan alle schoppenbieders in de B-lijn down in 4♠. Je kunt 

het maken: na twee keer harten switchen OW naar ruiten. 

Leider neemt, trekt troef en speelt ♣A. Dan eruit met ruiten. 

West wint en mag in de klavervork spelen of in de dubbele 

renonce. Remco maakte tegen 5♥ zijn drie azen, maar daarmee was het op. Toch 6 impen. In de A- 

en ook in de C-lijn vinden de leiders wel de weg naar 10 slagen.  

Op spel 14 bieden Hans en Sahar keurig naar 6♠ en dan zinkt de moed in de schoenen. Echter, 

iedereen zat in slem en maakte dat, al of niet met een overslag. Ook op de laatste twee spellen 

gebeurde er van alles maar veel impen gingen er niet om.  

Remco ging naar huis maar ik bleef zitten. Dat wil zeggen: ik maakte van de gelegenheid gebruik 

om in de A-lijn te bekijken hoe de spellen verliepen die wij niet hoefden te spelen. Hans Kelder en 

Alex van Reenen speelden tegen Gertjan Dekkers en Ronald Hagoort. Daar zaten toch wel twee 

aardige spellen bij: 

Hans en Alex komen in 3Sa, te spelen door Hans (noord). 

Gertjan start ♥2 en 3SA is gemaakt. Op een andere tafel werd 

♠10 gestart. West liet deze “wijselijk” lopen om de communicatie 

te bewaren.... Dankbaar maakte Henk Willemsens een overslag. 

 

Alweer double dummy kan 3Sa maar liefst 6 down, al zal geen 

sterveling harten switchen voordat alle schoppen gespeeld zijn. 

Lastig verdedigen, dat 3Sa... Dat ondervond Alex op het laatste 

spel van de tafel: 

  



 

Nu was het de beurt aan Gertjan om 3Sa af te spelen en aan 

Alex om de juiste start en het juiste vervolg te vinden. 

Alex startte een kleine harten en Gertjan won en draaide zijn 

lage kleur af. Alex had een veel te mooie kaart en stond onder 

druk tijdens de klaveroptocht. 

Het is moeilijk dan om je twee lange hartens af te gooien. Die 

had je nou juist ontwikkeld. Er ging een ruiten weg en toen ging 

ook 3Sa hier over tafel. 

 

Toen ik ’s avonds thuis kwam, vroeger dan anders, checkte ik de uitslag. Ik keek meteen onderaan 

in de B-lijn. Hé, daar staan we niet. Ook niet 1-na-laatste... Hè? We waren met -10 gewoon op de 7e 

plek geëindigd. We waren blijven zitten en zijn niet gaan forceren, en het is toch goed gekomen: we 

blijven ook zitten in de B-lijn! 

 


