
Afgelopen dinsdag op de club… 

Dinsdag 8 november 2022, Butler-3 

Optimisme vereist 

Door Jaap Hazewinkel 

Viertallen en butler... Als leider sta je voor de opgave om je contract te maken. Soms heb je 

een zeer solide contract en dan is wat pessimisme vereist: wanneer zou het contract in 

gevaar kunnen zijn, en hoe kun je je daartegen wapenen? Vaker echter zitten we in een 

scherp contract na een optimistische bieding (er is gemiddeld genomen genoeg optimisme in 

de club als het gaat om het bieden). Dan is het taak om te kijken of er toch kansen zijn om 

het contract te maken, zelfs als lijkt het hopeloos. Afgelopen dinsdag waren er maar liefst 

drie contracten op rij waarin dit thema aan de orde was: 

West  Noord  Oost  Zuid 

1♠  2♠ *  pas  3SA 

allen pas 

Mijn 2♠-bod was Michaels: 5-5 in ♥ en een lage kleur. 

Partner Paul Schriek bekritiseerde mijn 2♠-bod; mijn 

hartenkleur was veel beter dan mijn ruitenkleur; 4♥ 

was daardoor een beter speelbaar contract. Ik had dus 

beter 2♥ kunnen bieden. Maar ja, je zit in 3SA en de 

vraag is niet hoe je partner beter moet bieden, maar 

hoe je dit zou kunnen maken. Als je in een slecht 

contract zit, heeft het geen zin pessimistisch te zijn. ♥H 

zal dus goed moeten zitten en die kans is niet 

denkbeeldig na west’s opening. Dus je neemt de 

schoppenstart (♠2) met de boer en speelt een harten 

naar de vrouw. Die houdt, en oost speelt ♥9 bij. Dan ♥A; daar komt ♥B bij oost. Dat is net zo 

welkom als een 3-3 zitsel! Je speelt ♥10 na, voor west. West persisteert in schoppen. Je 

neemt ♠V en speelt ♦A. Plok, daar komt ♦H en je maakt 3SA zelfs met een overslag. Louk 

Herber maakte op deze wijze 3SA. Mijn partner wist dat niet te kopiëren. 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  1♠  pas  2♦ 

pas  3♦  pas  3SA 

allen pas 

Een vreemd 2♦-bod van zuid (waarom niet 2♣?). 4♠ is een 

beter contract, dat is niet zo moeilijk als 3SA. Ik zat oost 

en partner startte ♥B, die is voor de vrouw. “Altijd 9 slagen” 

aldus de print-out. We keken ernaar en vonden niet direct 

de oplossing. Leider moest ook hier optimistisch zijn, en 

pessimistisch tegelijk. Uitgaande van AB10-vijfde in west 

moet je op je tellen passen. Leider was op de goede weg: 

de uitkomst nemen met ♥V en de schoppen spelen. Op de 

laatste schoppen komt west in drie kleuren in dwang: Je 

wil de 4 harten vasthouden, ♦Bx en ook nog een klaver om 

partner te bereiken zodat deze door de harten heen kan spelen (op de vierde ♠ kwam een 

krachtig aan-signaal in ♣). Echter, je zult iets moeten afbreken. Partner gooide zonder 

blikken of blozen ♦6 af. Nu kan leider ♦V spelen en laten razen. Als ik dek wordt ♦10 de 9e 



slag. Het optimisme van de leider was echter niet zo groot; hij speelde ♣H en ging uiteraard 

down. Partner had ook ♦H6 kunnen hebben van huis uit, dan moet leider ♦A slaan. Je kunt 

nog zo optimistisch zijn; je moet ook maar even goed raden waar de belangrijke kaarten 

zitten... 

Vervolgens was het aan dezelfde leider om het mij moeilijk te maken: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  -  1♠  pas 

2♥  pas  2♠  pas 

4♠  allen pas 

Zuid startte troef, vervelend voor mij. Ik weet dat 

ik dacht “♣A moet in ieder geval goed zitten” (ja 

ik ben een optimist). Ik ging voorbij aan de fraaie 

hartenkleur op tafel. Zo’n spelletje kun je 

natuurlijk beter aan Wubbo de Boer overlaten. Hij 

speelde in slag 2 een harten. Zuid neemt en 

speelt weer troef. Je neemt op tafel en speelt ♥H. 

Noord heeft inmiddels ♥10-8 bijgespeeld en 

ineens zijn je harten wel heel erg mooi! Je geeft 

♥V af (noord kan niet troeven!) en ♦A is je entree 

voor de vrije harten. Les weer geleerd; Zoals Paul op spel 16 uit moest gaan van ♥H goed, 

moest ik uitgaan van ♥A goed; het was immers niet een heel goed contract.... Een 

hartenkleur met gaten? 

Ik stelde dat er in het algemeen wel optimistisch geboden wordt op de club in deze 

wedstrijdvorm. Uitraard bestaan daarin gradaties. 

Willem Schneider neemt partner Rian Lukassen 

geregeld mee naar hoge contracten: 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  1♥  pas  2♥ 

pas  3♦  pas  4♥ 

allen pas 

21 punten samen. In de B-lijn waren Willem en Rian 

de enigen; in de andere lijnen werd meermalen de 

manche in harten geboden. Geef zuid ♣A in plaats 

van ♣HV en ♥B of ♥A bij west, en dit is niet zo’n gek 

contract. Bij het afspelen helpt hier geen optimisme... 

wel een behulpzame tegenstander (in de C-lijn werd 

deze manche een aantal malen gehaald). 

  



Nog een contract waarbij optimisme geen nut had: 

West  Noord  Oost  Zuid 

-   pas  1SA  pas 

2♣ *  pas  2♥  pas 

2SA  pas  3SA   a.p. 

Geen gek contract met 25 punten samen. Paul 

informeerde en kreeg te horen dat west in dit 

biedverloop geen 4-kaart schoppen hoefde te 

hebben. Hij wist genoeg: ♠7 gestart. Mijn partner 

kan starten       . Ik had overigens 2♥ kunnen openen 

(zwak met de majors). Het krachtsverschil tussen 

de hoge kleuren deed me echter passen. Gelukkig 

maar, zelfs als je in 2♠ komt ga je dat niet maken. 

Tenslotte nog een spel waar het niet loont om te optimistisch te zijn in het bieden: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

-  1SA  dbl *  pas ** 

pas  rdbl ***  pas  2♣ 

pas  2♦  allen pas 

* : 14+ HCP 

** : verplicht tot redoublet 

*** : aldus geschiedde 

2♣ : 4-krt ♣, + andere 4-krt 

2♦ : Pass or correct 

Met een paar punten meer zou partner hebben 

kunnen passen op 1SAXX. Nu was dat een te grote 

gok. Als dat down gaat (2 onder de tram) is dat ineens 

een heel groot getal. Ik maakte 2 ♠-slagen, 1 ♥-slag, 3 ♦-slagen en 2 ♣-slagen voor contract. 

Daar kunnen OW nies tegen doen. De “parachute” had weer gewerkt! Louk Herber in oost 

speelde nog op enig moment een fraaie ♥B na (surrounding play), maar mijn 4e harten werd 

toch hoog. 

Dit was de opmaat naar onze lustrumviering aanstaande zondag. Ik hoop u daar te treffen! 

 


