
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘‘Zeven, geluk of ongeluk?” 

Dinsdag 29 november 2022,  6e avond Butler Clubranking 

door Ton Mook 

Arie moest helaas afzeggen, maar gelukkig wist ik Marinus te strikken voor deze avond. Het 

Clubranking systeem bevalt mij wel. Kijkend naar je ranking scores van de laatste 6 avonden wordt 

je dan ingedeeld in de groep waar je volgens de ranking thuis hoort. Als je dus een paar avonden 

goed scoort dan kun in een hogere groep aan de bak en dat was gisteravond het geval. We 

mochten als paar A7 in de A groep plaatsnemen. Al was dat eerst het dubbele A14 (2 * 7). Het getal 

7 kwam een aantal keren terug. 

Het cijfer 7 brengt mij eerst bij “7 Seconds” en vervolgens bij “7 Wonders” van Fleetwood Mac, op 

de dag waarop Christine McVie overleden is. Verder “7 Years” een bekend nummer, dat ik 

herkende toen ik het hoorde 

Kies maar: 7 seconden, 7 jaar of 7 wonderen ? 

Youssou N'Dour - 7 Seconds ft. Neneh Cherry - YouTube 

Fleetwood Mac - Seven Wonders (Official Music Video) - YouTube 

Lukas Graham - 7 Years [Official Music Video] - YouTube 

We begonnen stroef. Na twee tafels -20 imp maar dat had anders kunnen zijn als Marinus goed had 

gelet op de eerste slag in spel 22 tegen Remco Brüggeman & Henk Willemsens. Maar ja, als 

dummy zit je er wat relaxter bij. 

 

We eindigen als OW in 4 en Remco start V, 2, 10 en 6. 

Remco switcht schoppen en we verliezen 1 klaver, 2 schoppen 

en 1 harten. 

Maar kijk eens naar de 1e slag. Met de harten 4-1 dreig je 4 

slagen te verliezen. De start is waarschijnlijk van VBxxx en niet 

van Vx, want dan speelt Remco wel klaver door voor een 

introever. En dan de 10 in slag 1. Je kunt zuid bijna taxeren op 

A10. Als dat zo is dan kun je je contract ondanks een 4-1 zitsel 

toch maken. 

Neem A en steek over naar V of V en speel dan een 

klaver. A valt, je troeft en steekt over naar de andere rode 

Vrouw om klaver Heer voor te spelen, zuid mag troeven en je gooit een schoppen af. 

Dan scoren we geen -5 maar +11 imp. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wqCpjFMvz-k
https://www.youtube.com/watch?v=9b4F_ppjnKU
https://www.youtube.com/watch?v=LHCob76kigA


Toch staan we na ronde 3 weer op een totaal score van 0 imp. Voor ons was spel 3 een groot spel 

tegen Wim van de Fliert en Vincent Wiering.  

Vincent (zuid) opent 2 , zwak met 5+krt schoppen en Marinus 

vond zijn hand(verdeling) mooi genoeg voor 3 , Wim 3  en 

dan mag ik. Gezien het bieden is Marinus kort in schoppen, dus 

slem moet dichtbij zijn. Ik bied 4SA en hoor twee azen, dus ik 

bied 6 . Marinus maakt 7 maar +11 is een mooie opbrengst. 

Dan tegen Frans Lejeune en Marc Mentink. 

  

West Noord Oost Zuid 

Marc Ton Frans Marinus 

 -  - 2♦ Dbl 

3♥ Dbl 3♠ Dbl 

pas 4♥ a.p.  
 

Ik weet dat er paren zijn met gedetailleerd uitgeschreven verdedigingen tegen een twee ruiten 

opening. Wij hebben die niet dus is het meer common sense. Het eerste doublet belooft 

openingskracht, de tweede 8+. Na 3♠ met meestal 3+krt in beide hoge kleuren, moeten we wel een 

harten fit hebben, terwijl we gelijk weten wie er tegen zit in harten. Marinus haalt 10 slagen voor +4 

imp. 

In de hele zaal zitten 7 NZ paren in harten, 11 OW paren in schoppen en 2 in ruiten. In de C lijn 

haalde men allemaal 9 slagen in harten, in de A en B 10 slagen in harten. 

  



Na een stilzit mochten we tegen Jan Meijer en Louk Herber 

3 paren in 3SA en 3 paren in 4♠.  

West Noord Oost Zuid 

Jan Ton Louk Marinus 

 - 1♣ pas 1♠ 

pas 1Sa pas 3Sa 

a.p.    
 

Het eindcontract kwam eigenlijk tot stand door de beslissing 

van Jan. Jan besloot zijn ruiten niet te bieden, waardoor we in 

3Sa belanden. Anders wordt het waarschijnlijk 4♠ in een 4-3 fit. 

Het verschil? 3Sa -1 levert -6 imp op, 4♠ contract +6. 

 

Spel 26 is één van de grote spellen tijdens een butler.  

West Noord Oost Zuid 

Jan Ton Louk Marinus 

 -  - 1♠ 2♥ 

4♠ 5♥ 5♠ Dbl 

a.p.    
 

Tja, hier zat ons biedsysteem ook even in de weg. We spelen 

Upper Cue Bid (2♠ zou harten en ruiten beloven) en geen 

Michaels of Ghestem. En we hebben ook geen specifieke 

afspraken wat 5♣ zou betekenen na 4♠. De vraag is dan: 

moet zuid of noord de knoop doorhakken? Dbl was 

uiteindelijk niet voldoende voor een goede score: -15 ipv +11 imp 

Sowieso een lastige beslissing. In de A 4x slem, 2x niet, B 2 om 5 en C ook 2 om 5 
Het is 7 in zowel harten als klaveren, maar daar zat niemand in 
 
Spel 6 was ook 7 dwz 13 slagen in schoppen, maar hoger dan de manche werd niet geboden 

 

En wat was onze eindscore :  -7.   Tot dinsdag 6 dec 2022, Butler 7 ! 


