
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Volgen” 

Dinsdag 31 mei,  1e avond Turbo-Butler 

door Ton Mook 

Aan het eind van het seizoen spelen we bij Star sinds een aantal jaren een Turbo-Butler competitie. 

Waarom ook al weer? Aan het einde van het seizoen is de opkomst om verschillende redenen vaak 

lager dan gedurende het seizoen. Vakantie, het mooie weer, etcetera zorgden er dan voor dat 

paren zich niet inschrijven voor de laatste competitie. Om paren toch te kunnen laten spelen, is het 

Turbo-Butler concept bedacht met vrije deelname en elke avond promotie/degradatie met als 

bijkomend voordeel dat je ook paren kunt tegenkomen waar je gedurende het jaar eigenlijk niet 

tegen speelt. 

Bij Bridge komt het woorden ‘volgen’ in allerlei betekenissen en uitvoeringen voor. Denk allereerst 

aan een volgbod op een bieding van de tegenpartij maar ook aan het volgen van je partner bij 

transfers, azenvragen, enz. Daarnaast is het echter niet de bedoeling dat als je partner een fout 

maakt in het tegenspel, dat je 2 spellen later ook een fout gaat maken in het tegenspel      . En heel 

soms volgen zelfs de slems je van tafel naar tafel. 

Met het navolgen van fouten maken begonnen we al op de eerste tafel, ik gaf het slechte voorbeeld 

(-2 imp), Arie volgde niet veel later.(-3 imp). Toch hielden we nog een imp over aan de tafel met een 

scherpe 4 . 

Ik blijf echter mijn schrijflijn volgen voor wat betreft de link naar een aardig liedje, al kunnen daar de 

meningen over verschillen. Dit keer mijn favoriete band Genesis.  

Genesis - Follow You Follow Me (Official Music Video) - YouTube 

Op 1e tafel tegen Jaap Hazewinkel en Remco Schobben.  

 

Zoals al gezegd we sliepen nog een beetje aan de eerste tafel. Arie alerteert 3  niet en volgt mijn 

aanwijzing dus niet op. Ik cue verder en na 5  (?) bied ik dan maar 6 , want een bod van 4SA zou 

door de tegenpartij waarschijnlijk niet geaccepteerd worden      . Het spelen gaat eigenlijk vanzelf. 

De ruiten gedragen zich keurig en dan heb je 13 slagen. 

Er zaten maar 3 paren in 4  (kost -11) en 1 in 7  (kost -12 !     ).  

West Noord Oost Zuid 
Arie Jaap Ton Remco 
 pas 1  pas 
1  pas 3  pas 
3SA pas 4  pas 
5  pas 6  a.p. 
    
    

https://www.youtube.com/watch?v=DyDRXbP1MaY


 

Arie opent 1SA en na een transfer inviteer ik met 3 , waarna Arie de manche biedt. Jaap start H 

en vervolgt met A. Arie kan 2 klaveren kwijt op B en een hoge schoppen voor contract. Het spel 

leek down te kunnen met een klaverstart, maar dan kan de leider nog steeds contract maken door 

een ruiten op de hoge schoppen te parkeren. 

Kijkend naar alle lijnen zat 50% in de manche en 50% niet. En als de manche dan toch zit dan 

scoor je +6. 

Op de 2e tafel tegen Albert Reijnen en Pim Vaders:  

 

  

3  is echt en vraagt de openaar om met een minimum te passen en anders iets te bieden. 3SA 

corrigeer ik uiteraard naar 4 . Dat wordt gemaakt omdat (opnieuw) de ruiten zich gedragen. Het 

spel leverde verder 0 imp op. 

  

West Noord Oost Zuid 
Albert Ton Pim Arie 
   2  
pas 3  pas 3SA 
pas 4  a.p.  
    
    
    
    
    
    



  

 

 

2SA belooft 12+pnt en 4+krt , 3  is kort, gevolgd door controles en RKC met 1 aas en troefvrouw. 

Het spelen was snel voorbij na A start en het leverde geen imp op. 

Wel 2 paren in 7 , maar dat ging dus niet ……. 

Ronde 4 tegen Peter Hendriks en Ferdinand Verwijs.  

  

 

 

Ook hier volgden we elkaar niet. Eerst transfer en daarna 4SA maakt het azenvragen met schoppen 

troef. Ik hoor (opnieuw) 1 aas en troefvrouw en daarom zitten we eigenlijk niet in groot slem. 

Gelukkig maar !!!   Want Peter start klaver en Ferdinand troeft…… Het is wel 7  in Noord. Wie er 

leider wordt is afhankelijk van je systeem en hoe je je hand waardeert. Als zuid 1  opent, dan wordt 

Noord leider in 7 . Ik had ook voor 3  kunnen kiezen na 1SA: opening mee en 6+krt . Ook dan 

wordt Noord leider en zit je prima in een groot slem schoppen. Eerlijk gezegd was ik deze optie 

even vergeten…..      

  

 

 

Ook in spel 12 kon ik op meerdere manieren gaan bieden: 

West Noord Oost Zuid 
Albert Ton Pim Arie 
pas 1  2  2SA 
pas 3  pas 4  
pas 4  pas 4  
pas 4SA pas 5  
pas 5  pas 5  
pas 6  a.p.  

West Noord Oost Zuid 
Peter Ton Ferdinand Arie 
   1SA 
pas 2  pas 2  
pas 4SA pas 5  ? 
pas 5  pas 5  
pas 6  a.p.  



  

 

Ik kan natuurlijk 1  volgen maar met DBL neem ik volgens mij meer kansen mee om boven water 

te krijgen wat Arie precies heeft. 2  belooft 4+krt  en 8+ pnt waarna het niet moeilijk was om de 

manche vol te gooien. 

In spel 24 konden we onze slem route weer volgen tegen Erik Swinkels en Eric Nöcker 

  

 

 

Het is weer 6  maar we kregen heel weinig kans om op slemonderzoek uit te gaan. Het 1  bod 

geeft een 5+krt  en natuurlijk wel iets aan punten. Met waarschijnlijk alle hartenpunten bij de 

tegenpartij neemt de kans op 6  uiteraard toe. A mag zelfs buitenboord zitten als oost beide 

heren in de minors maar heeft. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Er zijn genoeg handen 

denkbaar waar 6  nu net weer niet zit. En aan de andere kant kan de tegenpartij je er ook nog 

induwen. Er zaten in elk geval meer paren niet in slem dan wel 

Na zo’n rommelige avond eindigen we in het midden met +8 dus niks geen promotie of degradatie. 

Komende dinsdag gewoon weer in de B. 

West Noord Oost Zuid 
Peter Ton Ferdinand Arie 
1  DBL pas 2  
3  4  a.p.  

West Noord Oost Zuid 
Arie Erik Ton Eric 
1  1  1  4  
4  pas pas 5  
5  a.p.   


